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Meu, em
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Bumba meu
(?), dança
"Erva", em
"caatinga"

Musa, 
em inglês
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comum a
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em inglês
(?) feio:
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Proteção
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boêmio
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por black blocs em

protestos

(?) Moreira: cantor
de "Preta Pretinha"

Título do Corinthians
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"Campo"
do pingue-
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Ora (?):
expressão
típica de
Portugal

(?)-mari-
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protegido
pelo Pro-
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3/mio — rip. 4/daca — muse — omar. 6/mucosa. 10/coagulante. 11/base de dados.
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AJUDA DE CUSTOS PARA TRABALHO EM HOME OFFICE
Empresa pretende contratar funcionários para trabalhar em casa (home 
office), temos que pagar ajudada de custo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RESCINDIR O CONTRATO DE ESTAGIÁRIA GRÁVIDA 
NO TÉRMINO DO CONTRATO?

Esclarecemos, conforme Lei nº11.788/08 que o estágio não cria vínculo 
de emprego, desta forma, estágio não é empregado e não tem estabili-
dade em virtude de gravidez, podendo ser feita a rescisão de contrato.

TRABALHO COMO INTERMITENTE
Funcionário contratado para serviços de construção civil, na modali-
dade intermitente, entretanto trabalhou um mês ininterrupto, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEIXOU DE PAGAR 1/3 DE FÉRIAS
Funcionário parcelou suas férias em 3 vezes e na última parcela de 10 
dias, não foi pago 1/3 de férias, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇAS PATERNIDADE SUPERIOR A 05 DIAS, PODEM SER CONCE-
DIDAS PELA EMPRESA, SOFREM ALGUM ABATIMENTO NA QUESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA?  

Esclarecemos que não há previsão para compensação previdenciária 
do período de prorrogação da licença paternidade, sendo encargo da 
empresa inscrita no Programa Empresa Cidadã.

RETENÇÃO DO INSS
Empresa do simples nacional anexo IV, contratada para prestar serviço 
de limpeza pública/varrição/corte de grama, poda de arvores, entre 
outros. Deve reter os 11% de INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® NOVEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 

Taphorn

Intenção.
Expansão de Oportunidades.
Quando você segue seu coração (não o coração mental), 
sabe que está no caminho certo e melhor para você (Bem, 
você está sempre no ‘caminho certo’) e o caminho parece 
se iluminar diante de você e você confi a que é assim.
Pensamento para hoje: Decida hoje que você fará as 
melhores escolhas para você e que viverá em harmonia 
com seus objetivos e seus sonhos. E assim é! Você é 
muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: CLENIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, profi ssão: microempresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Água Branca - AL, data-nascimento: 30/08/1977, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdenice Dantas de Oliveira. A 
pretendente: ROZANGELA TOMAZ DE AQUINO, profi ssão: microempresária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Glória de Dourados - MS, data-nascimento: 27/09/1973, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Salvador Tomaz de Aquino e de Eni 
Novaes. R$ 12,90

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: MARCIO ROBERTO ZAMBRINI, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 18/05/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Zambrini e de Angelina Maria de 
GIacomo Zambrini. A pretendente: VIVIANE JACOB DE ASSIS, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Juquitiba - SP, no dia (09/05/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cecilia Jacob de Assis.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS DESIDERIO, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 01/01/1958, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Maria Desiderio e de Latif 
Amuy Desiderio. A pretendente: ÉRIKA CRISTIANA BOSSO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Guarulhos - SP, no dia (06/05/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edward Luiz Bosso e de Alice Durante Bosso.

O pretendente: NIU QUN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido na República 
Popular da China, no dia 01/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Niu Shihai e de Shi Sujun. A pretendente: YI YE, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida na Rública Popular da China, no dia (01/01/1996), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ye Pengping e de Wu Jianfeng.

O pretendente: RAFAEL GIMENEZ PORTO, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Dourado - MS (2º Ofício), no dia 29/06/1992, residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo - 
SP, fi lho de Amarildo Gimenez de Oliveira e de Elizabete da Silva Porto. A pretendente: FYAMA 
FALCÃO GUIMARÃES CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Poconé 
- MS (2º Ofício), no dia (05/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Francisco de Campos Filho e de Ana Claudia Falcão Guimarães Campos.

O pretendente: LEONARDO SANTOS DE AVELAR, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Nova Lima - MG, no dia 20/03/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira de Avelar e 
de Elizabeth dos Santos Pereira de Avelar. A pretendente: FERNANDA KEBLERIS, 
estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
(19/11/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Kebleris e de Eugenia Regina Callejo Kebleris.
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“Em oito meses minha 
dívida com eles cres-
ceu mais de cinco 

vezes. Eles chegaram a bater 
na minha casa, criando cons-
trangimento. Tinha noites que 
eu não dormia achando que eles 
iam penhorar e leiloar o meu 
imóvel”. O depoimento é da 
bancária aposentada Lindaura 
Luz (nome fi ctício) que acu-
mulou dívidas de empréstimos 
consignados, cheque especial e 
cartão de crédito com dois dos 
maiores bancos privados do 
país. Após perder parte de sua 
renda mensal, com o término do 
aluguel de uma loja na avenida 
W3 Sul, em Brasília. 

Os pesadelos e a visita incô-
moda de cobradores acabaram 
quando Lindaura procurou a 
Justiça para forçar a renego-
ciação das dívidas que tinha 
junto a dois dos maiores bancos 
privados do país. O Centro de 

Brasil tem 5 milhões de 
pessoas superendividadas

 Tinha noites que eu não dormia achando que eles iam penhorar e leiloar o meu imóvel

O risco de superendividamento é maior quando o mutuário 

acumula mais de uma modalidade de crédito.

Solução de Confl itos do Tribu-
nal de Justiça do DF mediou 
reuniões entre credores e a 
ex-bancária. As dívidas foram 
amortizadas e reparceladas. 
Parte foi quitada e parte está 
com pagamento em dia.

A história de Lindaura Luz 
é ilustrativa.Segundo levan-

tamento, ainda em fi nalização, 
do Banco Central (BC), há 
cerca de cinco milhões de 
pessoas superendividadas em 
um universo de 83 milhões de 
tomadores de empréstimo (6% 
do total). O risco de superen-
dividamento é maior quando o 
mutuário acumula mais de uma 

modalidade de crédito. Em 
junho de 2019, 10 milhões de 
tomadores de crédito estavam 
em atraso com seus compro-
missos. Mais de 9 milhões de 
pessoas tinham pelo menos 
mais de uma modalidade de 
dívida. Dessas, a situação de 
superendividamento atingia, 
então, mais da metade (55%) 
dos endividados.

A condição de superendivi-
damento não tem necessaria-
mente relação com as taxas ina-
dimplência (dívida em aberto 
há mais de 90 dias). Conforme 
a página de estatísticas mone-
tárias do site do BC, naquele 
mês a taxa de inadimplência 
do crédito consignado era de 
3,6% e da aquisição de veículo, 
3,3%. O não pagamento em dia 
do crédito pessoal atingia 7,4%; 
do cheque especial, 14%; e do 
rotativo do cartão de crédito, 
33,5% (ABr).

Os clientes possuem expectativas 
cada vez mais altas com relação ao 
atendimento. Segundo pesquisa da 
Freshworks, eles almejam respostas 
consistentes e personalizadas em 
todos os canais de contato com a 
marca. Afi nal, 35% dos entrevista-
dos usam dois ou mais meios para 
encontrar a empresa. 

As formas de comunicação entre 
uma corporação e seu público au-
mentaram não somente em quanti-
dade, mas também em velocidade. 
Há redes sociais, sites, e-mail, marke-
ting, aplicativos e SMS. Contudo, 
o suporte precisa ser efi ciente em 
todos os emissores. Outro ponto é 
o tempo. Quem liga e espera demais 
tende a desistir da compra ou acordo. 

Segundo a Voice Response Ma-
gazine, 60% das pessoas colocadas 
para aguardar em silêncio abando-
nam a ligação após 40 segundos e 
34% não chegam a retornar a cha-
mada. “Oferecer uma boa experiên-
cia deve ser prioridade. Afi nal, de 
nada adianta ter diversos acessos se 
os usuários não fi carem satisfeitos 
e houver um longo tempo de espe-
ra, por exemplo”, explica Carlos 
Henrique Mencaci, presidente da 
Total IP – Soluções e Robôs para 
Contact Centers.
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Clientes esperam resposta 
ágil e personalizada

As formas de comunicação entre uma corporação e seu público 

aumentaram não somente em quantidade, mas também em velocidade.

Assim, uma solução para agilizar a 
assistência é o Agente Virtual CPC - 
Contato com a Pessoa Certa. O robô 
tem a habilidade de substituir em 
parte ou por completo o trabalho 
manual, pois aprende com o próprio 
diálogo, no dia a dia. Para se comu-
nicar, utiliza gravações, sintetizador 
e reconhecimento de voz (ASR). A 
modalidade CPC confi rma o contato 
correto. É uma ótima oportunidade 
para otimizar a rotina do funcionário 
e do consumidor.

“A tecnologia é uma grande 
aliada, pois enquanto os androides 
cuidam de funções repetitivas, os 
operadores podem aproveitar suas 
horas para aprimorar as estratégias 
de atendimento. Afi nal, os compra-
dores levam isso em consideração 
na hora de recomendar ou adquirir 
da companhia mais uma vez. Portan-
to, invista em qualidade!”, fi naliza 
Mencaci.

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

Educadores de todo canto do 
Brasil certamente prepararam 
uma aula especial para come-
morar o Dia Nacional da Língua 
Portuguesa, celebrado hoje (5). 
Afinal, essa é uma grande opor-
tunidade para abordar o tema e 
promover nos alunos o desejo de 
valorizar a cultura brasileira.

Criada pelo Governo Federal em 
2006, o Dia Nacional da Língua 
Portuguesa tem o objetivo de 
homenagear Rui Barbosa, escritor 
que se dedicou ao estudo da Lín-
gua Portuguesa, e celebrar o uso 
de um dos idiomas mais falados 
no mundo. Hoje, estima-se que 
quase metade de um total de 7 

mil línguas correm o risco de de-
saparecer, o que, segundo a ONU, 
empobreceria a humanidade em 
relação à diversidade linguística.

Atualmente, a Língua Portu-
guesa é falada por cerca de 250 
milhões de pessoas. No Brasil, é 
ensinada desde os primeiros anos 
de vida da criança como língua 
materna. “Nos comunicamos, 
pensamos, sentimos, criamos 
com e pela língua materna, que 
representa a identidade cultural 
dos povos”, explica a coorde-
nadora pedagógica do Colégio 
Marista Champagnat, em Ribeirão 
Preto, Juliana Christina Rezende 
de Souza.

Também conhecida como lín-
gua nativa ou primeira língua, a 
língua materna é aprendida de 
forma natural sem intervenção 
pedagógica, mas é por meio dela 
que se promove o desenvolvi-
mento pessoal e social de todo e 
qualquer cidadão. É no ambiente 
escolar que a criança aprende 
sobre o respeito pela pluralidade 
de culturas, características indivi-
duais, socialização, interação com 
as comunidades, despertar da 
curiosidade e pensamento crítico.

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

Língua portuguesa é falada por 250 milhões de pessoas
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