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Nossa missão é desenvolver habilidades socioemocionais nos indivíduos para construir
uma sociedade mais justa.

Fazer isto com transparência, informando como seus dados são utilizados, é extremamente
importante, por isso valorizamos e respeitamos essas informações.

Esta Política de Cookies (“Política”) não é um contrato e não cria nenhum direito ou
obrigação legal, mas são diretrizes referentes ao nosso uso de cookies, sendo aplicada a
todos os produtos e serviços no site movimentofuturo.org (“Site”).

Nesta política usamos o termo “cookies” para nos referirmos aos cookies, web beacons e
outras tecnologias similares.

Para maiores informações sobre o nosso uso de dados pessoais, leia nossa Política de
Privacidade.

O Site usa cookies?

Sim, utilizamos cookies e outras tecnologias similares para que aqueles que acessam o Site
tenham a melhor experiência possível.

Ao continuar a visitar o Site ou usar nossos serviços, você está concordando com a
utilização de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos especificamente
nesta política.

O que é um cookie?

Um cookie é um pequeno arquivo adicionado ao seu dispositivo ou computador que permite
ativar os recursos e funcionalidades do Site. Por exemplo, os cookies nos permitem
identificar o seu dispositivo ou computador, viabilizando entrar e sair do Site com segurança,
e nos ajudam a saber se alguém tentou acessar sua conta a partir de um outro dispositivo
ou computador. Os cookies também nos permitem compartilhar conteúdo do Site com
facilidade, ajudando-nos a apresentar anúncios relevantes para você.

Quando o Movimento Futuro utiliza cookies?

O Movimento Futuro utiliza cookies no momento em que o usuário acessa seu Site. Dessa
forma, todos os navegadores que visitarem esse Site receberão nossos cookies.

Que tipos de cookies o Site utiliza?

Usamos dois tipos de cookies: cookies persistentes e cookies de sessão.

Um cookie persistente é utilizado para lembrar suas preferências no site, fazendo com que
elas permaneçam no seu desktop ou dispositivo móvel mesmo depois de você fechar o seu
navegador ou efetuar uma reinicialização. Usamos estes cookies para analisar o
comportamento do usuário e estabelecer padrões, de modo que possamos melhorar a
funcionalidade do nosso site para você e outros que visitam.



Os cookies de sessão são utilizados para lembrar de você durante o curso da sua visita ao
site, e eles perdem a validade quando você fecha o navegador.

Para que os cookies são utilizados?

Os cookies podem ser utilizados para reconhecê-lo quando você acessa o Site, para
armazenar suas preferências e para proporcionar uma experiência mais personalizada de
acordo com suas configurações, tornando suas interações com o Movimento Futuroi mais
rápidas e seguras.

Controle de cookies

A maioria dos navegadores permite que você controle cookies em suas configurações.
Entretanto, se você limitar a utilização de cookies, você não terá a experiência que
preparamos para você, pois não haverá mais a personalização.

Você também poderá impedir que configurações personalizadas sejam salvas, como, por
exemplo, nome de usuário e senha.

Como desativar ou remover os cookies?

Caso não deseje que suas informações sejam coletadas por meio de cookies, você pode
alterar a configuração no seu navegador. Cada navegador possui uma configuração
específica para ativar, desativar e limpar os cookies.

Porém, se você apagar a utilização de cookies obrigatórios e essenciais para o
funcionamento do Site (alterando cookies diretamente no navegador), algumas das funções
do Site poderão não funcionar corretamente e o Site, na sua próxima visita, poderá não
lembrar quais cookies você desativou. Por exemplo, se você desativar o cookie que
identifica o usuário.

Confira abaixo como realizar esse procedimento em cada navegador disponível:

● Google Chrome

● Internet Explorer

● Mozilla Firefox

● Safari (Desktop)

● Safari (Mobile)

● Android Browser

● Opera

● Opera Mobile

Para outros navegadores, consulte a documentação fornecida pelo fabricante do navegador.

Nossos Cookies

●  Cookies Necessários:

Cookie Provedor Descrição Retenção

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.microsoft.com/en-us/kb/260971
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
http://www.opera.com/help
http://www.opera.com/help/mobile/android#privacy


cookieyes-consent movimentofuturo.org CookieYes define este
cookie para lembrar
as preferências de
consentimento dos
usuários para que
suas preferências
sejam respeitadas em
suas visitas
subsequentes a este
site. Não recolhe nem
armazena qualquer
informação pessoal
dos visitantes do site.

1 ano

PHPSESSID digital.doacaosolution
s.com.br

Este cookie é nativo
de aplicativos PHP. O
cookie é usado para
armazenar e
identificar o ID de
sessão exclusivo de
um usuário com a
finalidade de
gerenciar a sessão do
usuário no site. O
cookie é um cookie de
sessão e é excluído
quando todas as
janelas do navegador
são fechadas.

sessão

●  Cookies Analíticos:

Cookie Provedor Descrição Retenção

_gid .movimentofuturo.org Instalado pelo Google
Analytics, o cookie
_gid armazena
informações sobre
como os visitantes
usam um site, além
de criar um relatório
de análise do
desempenho do site.
Alguns dos dados
coletados incluem o
número de visitantes,
sua fonte e as
páginas que eles
visitam
anonimamente.

1 dia



_gat_gtag_UA_22176
2141_1

.movimentofuturo.org Definido pelo Google
para distinguir
usuários.

1 minuto

_ga_RZYGV1W3BX .movimentofuturo.org Este cookie é
instalado pelo Google
Analytics.

2 anos

_ga .movimentofuturo.org O cookie _ga,
instalado pelo Google
Analytics, calcula os
dados do visitante, da
sessão e da
campanha e também
acompanha o uso do
site para o relatório de
análise do site. O
cookie armazena
informações
anonimamente e
atribui um número
gerado aleatoriamente
para reconhecer
visitantes únicos.

2 anos

CONSENT .youtube.com O YouTube define
esse cookie por meio
de vídeos do youtube
incorporados e
registra dados
estatísticos anônimos.

2 anos

●  Cookies Anúncio:

Cookie Provedor Descrição Retenção

YSC .youtube.com O cookie YSC é
definido pelo Youtube
e é usado para
rastrear as
visualizações de
vídeos incorporados
nas páginas do
Youtube.

sessão

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Um cookie definido
pelo YouTube para
medir a largura de

5 meses 27 dias



banda que determina
se o usuário obtém a
interface do player
nova ou antiga.

yt-remote-device-id youtube.com O YouTube define
esse cookie para
armazenar as
preferências de vídeo
do usuário usando o
vídeo incorporado do
YouTube.

nunca

yt-remote-connected-d
evices

youtube.com O YouTube define
esse cookie para
armazenar as
preferências de vídeo
do usuário usando o
vídeo incorporado do
YouTube.

nunca

Alterações da Política de Cookies

O Movimento Futuro pode alterar esta Política de Cookies conforme necessário e a
qualquer tempo, sendo as alterações informadas com destaque em nosso site.

Entre em contato

Se você tiver dúvidas ou achar que suas preocupações não foram tratadas nesta Política de
Cookies, entre em contato enviando um e-mail para thiago@movimentofuturo.org.


