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niais, 

Ótimo! Se “ele” é daqueles que aprontam baderna, con-
fusão e vandalismo, é muito bom e justo que a polícia o 
tenha PEGO. 

O que não é nada bom é dizer que você – ou quem quer que 
seja – já tinha CHEGO!

E por que não? 
Porque essa construção verbal simplesmente NÃO EXISTE!
Se tantas pessoas a usam, é porque fazem “analogia burra” 

com formas semelhantes de outros verbos, que possuem essa 
fl exão.

Para entender isso, precisamos fazer uma revisita à Gramá-
tica, mais precisamente à Morfologia e, dentro dela, às Classes 
de Palavras. É lá que vamos encontrar o Verbo. Veremos que, 
quanto à classifi cação, ele pode ser: 

Regular

Irregular

Anômalo

Defectivo

Abundante 

Auxiliar

Regular é aquele que não sofre variação em seu radical 
durante toda a conjugação e segue um paradigma. Exemplo: 
Vender (vendO, vendES, vendE, vendEMOS, vendEIS, 

vendEM).

Irregular, ao contrário, recebe variações em seu radical ao 
longo de sua conjugação.
 Exemplo: Fazer (façO, fazes, faZ, fazemos fazeis, 

fazem).

Anômalo é o que apresenta uma irregularidade profunda, 
anômala.
 Exemplo: Ser (sou, és, é, somos, sois, são)

Defectivo é aquele que não possui todas as formas de con-
jugação; tem um defeito.
 Exemplo: Colorir (não possui a 1ª pessoa do presente do 

indicativo: “coloro”)
Abundante é o verbo que possui mais de uma forma, espe-

cialmente no particípio.

 Exemplos: pegar: pegado e pego; secar: secado e seco; 

tingir: tingido e tinto.

Auxiliar, por sua vez, é o verbo que auxilia a conjugação 
de outro.
 Exemplos: Ele tinha chegado; vamos ler; queriam entrar; 

ser amado.
Todos os verbos abundantes abundam em forma – isto é, têm 

mais de uma – principalmente no particípio, em que possuem 
as opções regular e irregular. Vejamos alguns deles:

Aceitar aceitado aceito

Afl igir afl igido afl ito

Exaurir exaurido exausto

Expulsar expulsado expulso

Fritar fritado frito

Pagar pagado pago

Pegar pegado pego

Matar matado morto

Morrer morrido morto

E CHEGAR?

Bem, chegar NÃO É UM VERBO ABUNDANTE!
É apenas um verbo regular da primeira conjugação. Não 

possui a regalia de formas abundantes. Conta somente com o 
particípio regular: CHEGADO. 

A fl exão CHEGO só se justifi ca na primeira pessoa do pre-
sente do indicativo, assim: Eu CHEGO.

Este é mais um dos muitos erros cometidos por pessoas que 
passam a repetir alguma coisa que leram ou ouviram, sem ter o 
cuidado de analisar-lhe a forma, o conteúdo e o sentido. 

Por ocasião dos jogos da Copa, a TV mostrou o caso de uma 
graciosa menininha que cantava 
parte do Hino Nacional como 
lhe fora possível entender:

 “Ó pátria amada, GOIA-

BADA, salve, salve...”

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.
br – jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

“Ele foi pego 
porque a 
polícia já 

tinha chego!”O BB afi rmou que a mar-
gem de contribuição 
(que avalia o consumo 

de produtos e serviços) é 40% 
maior nas contas digitais em 
relação às presenciais, repre-
sentadas pelos clientes que 
ainda vão até as agências. 

Já o Itaú informa que seu 
índice de efi ciência (relação 
entre despesa e receita) é quase 
15% maior na agência virtual 
na comparação com a agência 
física. Para oferecer diversos 
serviços para os clientes, é 
preciso que as empresas do 
mercado fi nanceiro invistam 
em tecnologias que garantam 
segurança e, assim, tragam con-
fi ança para os usuários e desta 
forma eliminem ao máximo a 
possibilidade de fraudes. 

“O Certifi cado Digital é atu-
almente uma das mais seguras 
e acessíveis ferramentas neste 
sentido. Como ele gera uma 
assinatura única a cada uso, 
com o uso da criptografi a, é 
praticamente impossível que 
se tenha algum tipo de fraude 
nas operações bancárias. Além 

Certifi cado Digital pode garantir 
contas digitais no sistema bancário
Recentemente, dois dos maiores bancos do País – Banco do Brasil e Itaú – divulgaram que suas 
rentabilidades são muito maiores com clientes que utilizam as suas plataformas online, ou seja, as 
contas bancárias digitais

de ferramentas como a certi-
fi cação digital, a lucratividade 
dos bancos será crescente, 
já que muitas contas novas e 
outras que migrarem para o 
ambiente virtual passarão a 
fazer parte dessa nova realida-
de de mercado, diz o diretor 
executivo da ANCD. “Com o 
certifi cado digital ICP Brasil se 
evita diversos tipos de gastos 
que existem numa conta física, 
presencial, e, para o cliente, são 
oferecidos os mesmos serviços, 
com a facilidade de permitir 
o acesso em qualquer lugar, 
em qualquer horário, a partir 
de um computador, tablet ou 
smartphone. 

Quando passam a usar contas 
virtuais, os clientes logo perce-
bem a praticidade proporciona-
da e se fi delizem ainda mais com 
o seu banco, passando a adquirir 
não apenas os serviços básicos, 
mas, em grande parte, outros 
tipos de serviços disponíveis”, 
complementa Cangiano.

Fonte: Associação Nacio-
nal de Certificação Digital 
(ANCD).

disso, em 2016, foi agregada 
a biometria, que trouxe ain-
da mais segurança para os 
usuários”, diz Antônio Sérgio 
Cangiano, diretor-executivo da 
Associação Nacional de Certifi -
cação Digital (ANCD).

Em 2016, o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) anunciou 
que os bancos com atuação no 
Brasil poderiam passar a usar 
os meios virtuais, desde que 

em ambiente seguro, para abrir 
e encerrar contas bancárias 
e de poupança pela internet. 
Para isso, é preciso o uso de 
tecnologia segura, como o 
Certifi cado Digital com biome-
tria, que garante a veracidade 
destes processos e que já é de 
pleno conhecimento por parte 
do sistema bancário, acrescenta 
Cangiano.

A partir dessa autorização e 
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CBC Participações S.A.
CNPJ/MF 24.713.697/0001-06 - NIRE 35.300.491.050

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da CBC Participações S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada às 9 horas do dia 16 de janeiro de 2017, na Avenida Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, sala 1, CEP 
09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
ratificação das garantias pela Companhia com relação à emissão de Notas no exterior, em favor da acionista CBC Ammo 
LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha participação direta ou indireta. Ribeirão Pires, 07 de Janeiro de 
2016. Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Financeiro; Marcos Manoel Lopes Junior – Diretor. (07, 10 e 11/01/2017)

Um novo modelo de trabalho 
que vem se destacando entre 
os profissionais brasileiros, 
principalmente nas grandes 
capitais, é o coworking, este 
é um formato que possibilita 
o compartilhamento de espa-
ços e recursos de escritórios 
entre as pessoas, reduzindo 
muito os gastos operacionais. 
Segundo Fernando Bottura, 
diretor executivo da Gowork, 
empresa líder no segmento, 
essa opção se estabeleceu no 
mercado pela sua acessibilida-
de e praticidade. 

“Hoje existem empresas 
como a nossa, que possibilitam 
essa estrutura de forma muito 
simples, assim, para um empre-
endedor ou empresa que preci-
sa de um espaço diferenciado 
para trabalho, um coworking 
é o ideal”.

Há várias ofertas por esse 
tipo de serviço, existindo até 
os gratuitos, mas o grande 
destaque fi ca para os espaços 
locados, pois neles as pessoas 
podem contar com toda uma 
infraestrutura profi ssional de 
um escritório de alto padrão. 
Podendo até mesmo utilizar 
o coworking como endereço 
fi scal da empresa ou de uma 
fi liar.

São diversas as facilidades, 
tais como:
 • Não precisa se preocupar 

com locação de imóvel e 
todas difi culdades relacio-
nadas; 

 • Moveis e outros utensílios 
de escritórios já fazer parte 
do pacote dos principais 
coworkings; 

 • Se estabelece como uma 
alternativa ao isolamento 
do modelo home office, 
que se mostra por vezes 
improdutivo; 

 • Opções de encontrar loca-
lizações privilegiadas que 

proporcionam potenciali-
zação de novos negócios. 

Outro ponto importante 
é que esses espaços não se 
limitam apenas para peque-
nos negócios. “Hoje existe a 
possibilidade de empresas de 
qualquer porte locarem esses 
espaços e utilizarem os bene-
fícios, para quem precisa de 
apenas uma estação existem 
espaços coletivos, mas para 
quem quer espaços maiores 
e personalizados, a partir de 
quatro unidade já podemos 
fornecer e não existindo limites. 
Já fi zemos diversos projetos 
especiais para empresas de 
grande porte”, explica o diretor 
da Gowork.

Boa parte dos gastos de uma 
empresa se encontra nos pro-
cessos administrativos, são os 
custos com telefonia, luz, água, 
manutenção, limpeza, dentre 
outros que quando se coloca 
na ponta do lápis se mostram 
muito expressivos. Isso, sem 
contar, com o aluguel. Ao locar 
um espaço de coworking, existe 
a possibilidade de unifi car todos 
esses gastos em um só, muito 
abaixo do que seria em outra 
situação.

“O grande diferencial é que 
a divisão só proporciona be-
nefícios para quem se utiliza 
desse modelo de trabalho, pois 
os gastos chegam a fi car até 
40% menores do que em uma 
locação individual de escritório, 
isso sem contar com o tempo 
que se ganha por não ter que se 
preocupar com essas questões 
que não fazer parte do escopo 
do negócio”, conta Fernando 
Bottura. Enfi m, para empresas 
modernas que necessitam de 
espaços para crescer, um co-
working é mais que uma opção, 
é um diferencial.

Fonte e mais informações: 
(www.dsop.com.br).

Coworking – um 
modelo de trabalho

de futuro

A recomendação é pesquisar 

sempre a taxa e demais 

acréscimos.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TESTE DE GRAVIDEZ NA ADMISSÃO
Empresa pode solicitar teste de gravidez no exame admissional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE NO TRABALHO PODE PEDIR 
DEMISSÃO. HÁ NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE ALGUM 
DOCUMENTO ESPECÍFICO EM QUE ELE ABRA MÃO DESTE DIREITO?  

Informamos que perante a legislação não existe impedimento em o 
empregado estável realizar um pedido de demissão, devendo apenas 
fazer uma comunicação manuscrita e informar que abrirá mão do seu 
período de estabilidade. Base Legal – Art.500 da CLT.

REGRAS DA JORNADA DE TRABALHO PARCIAL
Quais as regras para jornada de trabalho parcial? Existindo esta 
jornada, há condições/restrições para dispensas e contratações? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO COM MAIS DE 30 DIAS DE AVISO PRÉVIO
Rescisão por pedido de demissão onde o funcionário tem mais de 30 
dias de aviso prévio. Nesse caso podemos descontar os 30 dias de aviso 
na rescisão e indenizar o que passar dos trinta? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE RECEBE PENSÃO POR FALECIMENTO DE CÔNJUGE 
TERÁ DIREITO AO BENEFÍCIO POR AFASTAMENTO PELO INSS?

Informamos que perante a legislação não existe impedimento no 
recebimento conjunto da pensão por morte com auxílio-doença ou 
auxílio-doença acidentário. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.167.

COMPRAR DO PRODUTOR RURAL PF
Empresa do regime do Simples Nacional está comprando produtos 
de um produtor rural pessoa física (CEI). Qual código de recolhimento 
deve usar na GFIP? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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AUTO POSTO BARRANCÃO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 29007585, válida até 29/12/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Rua Miguel de Castro, nº 23. Vila Pereira Barreto. São Paulo/SP.

Taxa média de juros de 
operações de crédito 
caiu em dezembro

A taxa média de juros das 
operações de crédito caiu entre 
novembro e dezembro, segundo 
dados divulgados  pela Associa-
ção Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac). A 
taxa de juros média geral para 
pessoa física passou de 8,2% 
ao mês (157,47% ao ano) em 
novembro para 8,16% em de-
zembro (156,33% ao ano), a 
menor desde agosto de 2016. 
Para pessoa jurídica, a taxa de 
juros média geral caiu de 4,82% 
(75,93% ao ano) em novem-
bro para 4,74% em dezembro 
(74,32% ao ano).

Segundo a entidade, a que-
da é resultado da redução da 
taxa básica de juros, a Selic, 
e pela expectativa de novas 
diminuições. Das seis linhas de 
operações de crédito pesquisa-
das, apenas os juros do cheque 
especial subiram no período, 
passando de 313,63% ao ano em 
novembro para 314,51% ao ano 
em dezembro, a maior desde 
março de 1999. No cartão de 
crédito, os juros passaram de 
459,53% ao ano para 453,74% 
ano, menor taxa desde outubro 
de 2016.

Os juros do CDC para fi nan-
ciamento de veículos fi caram 
estáveis, em 31,68% ao ano. 
Registraram quedas entre no-
vembro e dezembro os juros 
do comércio (de 98,95% ao 
ano para 98,50% ao ano), do 
empréstimo pessoal de bancos 
(71,94% ao ano em novembro 
para 71,15% ao ano em dezem-
bro) e do empréstimo pessoal 
por fi nanceiras (61,79% ao ano 
para 160,05% ao ano). Segun-
do a Anefac, a recomendação 
para os que pretendem utilizar 
operações de crédito é pes-
quisar sempre a taxa de juros 
e demais acréscimos e evitar 
comprometer todo o orçamento 
com dívidas. 
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