Política de Cookies Portais Viver Zodiac
Nosso site na internet usa cookies. Você poderá ter mais informações
a respeito dos cookies, como os usamos e como controlá-los, a seguir.
Ao utilizar este site, você concorda quanto ao uso dos cookies de acordo
com este Informativo sobre Cookies. Em particular, você aceita o uso de
Cookies de Desempenho/Analíticos/Cadastrais para as finalidades descritas
a seguir. Se você não concordar quanto ao uso destes cookies, poderá
desconectá-lo seguindo as instruções deste Informativo, de modo que os
cookies deste site não possam ser inseridos no seu dispositivo.

O que é um cookie?
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados para o seu equipamento
eletrônico quando você visita o site na internet. Os cookies são então
devolvidos para o site de origem em cada visita posterior, ou para algum
outro site que reconheça aquele cookie. Os cookies funcionam como uma
memória para o site, permitindo que este “lembre” de seu equipamento
quando de suas visitas posteriores. Os cookies podem também lembrar as
suas preferências, melhorar sua experiência de uso, bem como ajustar as
propagandas para as preferências que são mais importantes para você.
Você poderá obter mais informações sobre os cookies, inclusive quais
cookies foram inseridos no seu equipamento e como administra-los e
apagá-los em www.aboutcookies.org.

Cookies utilizados neste site
Utilizamos tanto session cookies (que permanecem até você fechar o seu
navegador) e cookies persistentes (que permanecem por um período mais
longo e especificado de tempo). Os tipos de cookies utilizados neste site
podem, em geral, ser classificados em 3 categorias: Estritamente
Necessários, Desempenho e Funcionalidade.

Estritamente Necessários
Alguns dos cookies de nosso site são essenciais para que você possa
navegar em todo o website e utilizar seus recursos. Esses cookies não
coletam informações sobre você que poderiam vir a ser utilizadas para fins
de marketing ou para rastrear por onde você navegou na internet.

Cookies de Desempenho/Analíticos
Alguns dos cookies em nosso site coletam informações sobre como os
visitantes utilizam o site; por exemplo, quais páginas são mais visitadas e
se eles recebem mensagens de erro das páginas da internet. Esses cookies
não coletam informações que identifiquem um visitante. Todas as

informações coletadas por esses cookies são agregadas e, portanto, ficam
anônimas. São usadas tão somente para melhorar o funcionamento do
nosso site.
O nosso site utiliza os cookies Google Analytics. As informações coletadas
por esses cookies serão transferidas e armazenadas pelo Google em
servidores nos EUA, de acordo com suas práticas de privacidade. Para
outras informações sobre normas de privacidade do Google e como se
aplicam ao Google Analytics, visite:
•
•

Google Analytics privacy overview
Opt out of Google Analytics tracking

Funcionalidade
Estes cookies permitem ao nosso site lembrar as escolhas feitas por você e
oferecem recursos melhores e mais pessoais.

Cookies de terceiros
O nosso site também permite que terceiros abaixem cookies em seu
equipamento. Por exemplo, às vezes inserimos fotografias e vídeos de sites
como o YouTube e Flickr. Quando você visita uma página com tal conteúdo,
você poderá receber cookies desses sites. Você também poderá observar
botões inseridos de “share” (compartilhar) em algumas de nossas páginas
da internet. Esses botões permitem que você compartilhe facilmente o
conteúdo em diversas redes sociais populares. Quando você clicar num
desses botões, um cookie poderá ser inserido pela entidade que você
escolheu para compartilhar o conteúdo. Esses cookies de terceiros não
estão sob nosso controle. Para mais informações sobre seu uso, visite o
site específico desses terceiros.

Como controlar e eliminar cookies
A maioria dos navegadores da internet aceita cookies, mas normalmente
você poderá mudar a configuração do navegador para recusar novos
cookies, eliminar os já existentes ou simplesmente ser informado quando
novos cookies estão sendo enviados para o seu equipamento. Para tanto,
siga as instruções fornecidas pelo seu navegador (normalmente
encontradas no setor “Help”, “Tools” ou “Edit”). No entanto, esteja ciente de
que, se você recusar ou desativar cookies, você poderá perder algumas das
funcionalidades do site. Além disso, a desativação de um cookie ou de uma
categoria de cookies não elimina o cookie do seu navegador; você mesmo
terá que fazer isso a partir do seu navegador.

Mudanças no nosso uso dos cookies
Quaisquer mudanças no uso dos cookies para este site serão informadas
aqui e, se necessário, serão colocadas em destaque nas nossas páginas da

internet, informando sobre qualquer alteração. Última revisão: Maio de
2021.

