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Google Chrome 
Computador de mesa/Notebook/Netbook Dispositivos Móveis 

Acesse pela url do navegador: chrome://settings/content/cookies 
 
1. Permita que os sites salvem e leiam os dados de arquivos 

“cookies” 

ou 

Clique no ícone do menu do Google Chrome  
 

1. Selecione “Configurações” 

2. Na seção "Avançado", clique em “Configurações do site” 

3. “Cookies” 

4. Permita que os sites salvem e leiam os dados de arquivos 

“cookies” 

Feche o navegador e tente novamente o acesso 
__________________________________________________ 

 
 

Se o problema persistir tanto no desktop e mobile após as 
configurações acima, siga os passos abaixo. 
 
Acesse pela url do navegador: chrome://flags/ 

1. Busque por “cookies” na barra de pesquisa 

2. Mude a opção do campo “Cookies without SameSite must 

be secure” de “Default” para “Disabled” 

3. Faça o mesmo no campo “SameSite by default cookies” 

4. Reinicie o navegador clicando em “Relaunch”. 

Conforme imagem ao lado -> 

Clique no ícone do menu do Google Chrome  
 

5. Selecione “Configurações” 

6. Na seção "Avançado", clique em “Configurações do site” 

7. “Cookies” 

8. Permita que os sites salvem e leiam os dados de arquivos 

“cookies” 

Feche o navegador e tente novamente o acesso 
____________________________________________________ 

 
 

chrome://settings/content/cookies
chrome://flags/
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Mozilla Firefox 

Computador de mesa/Notebook/Netbook Dispositivos Móveis 
Acesse pela url do navegador: about:preferences#privacy 
ou 
Vá até Firefox no menu suspenso 
 

1. Selecione Preferências ou opções. 

2. Clique em Privacidade e segurança. 

3. Defina "O Firefox deve:" como Usar configurações 

personalizadas para histórico ou na opção “Proteção 

aprimorada contra rastreamento” defina como padrão. 

4. Marque a caixa ao lado de "Aceitar cookies de sites" para 

ativar cookies. 

5. Clique em OK  

Feche o navegador e tente novamente o acesso 

Clique no ícone do menu do Mozilla Firefox 
 

1. Selecione “Configurações” 

2. Clique em “Privacidade” 

3. “Cookies” 

4. Selecione “Ativados, exceto cookies de rastreamento”. 

5. Feche o navegador e tente novamente o acesso. 

Feche o navegador e tente novamente o acesso 

 
 

Safari 
Computador de mesa/Notebook/Netbook Dispositivos Móveis 

Para ativar os cookies no Safari: 
1. Vá até Safari no menu suspenso.  

2. Selecione Preferências. 

3. Clique em Segurança no painel superior. 

4. Em “Aceitar cookies”, selecione Somente de sites que 

você navega.  

Feche o navegador e tente novamente o acesso 

Na tela inicial, vá para Ajustes   
 

1. Selecione “Safari” 

2. Aperte em “Bloquear cookies” e selecione a opção 

“Permitir de Sites que eu visito” 

 

Feche o navegador e tente novamente o acesso 

about:preferences#privacy
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Mantenha sempre seu navegador atualizado, as atualizações são muito importantes pois corrigem 
erros e preservam sua segurança na internet. 

 
Caso o problema persista, relate para cte@scelisul.com.br. 

mailto:cte@scelisul.com.br

