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Desde o último dia 14 de outubro está em 

funcionamento o Portal Integrador Estadual 

do Estado de Sâo Paulo – VRE/RX.

Totalmente online, promete a possibilidade 
de realização de todo o processo de abertu-
ra, alteração e encerramento de empresas 

(pessoas jurídicas) em um ambiente único.
Através desse novo sistema ocorre a troca 

de informações entre os órgãos e entidades 

Federais, Estaduais e Municipais responsá-
veis pelos processos de constituição e legalização 
de todas as empresas do Estado de São Paulo. 
Toda essa informatização gera a expectativa 
de maior agilidade e simplificação nos trâmites 
referente aos processos.

Entretanto, problemas na implementação do 
novo sistema têm causado alguns transtornos 
para as empresas paulistas e impedindo o trâmite 
de processos de abertura, alteração e baixa de 
pessoas jurídicas, bem como para a obtenção de 
alvarás e licenças de funcionamento.

Os processos de abertura de novas empresas, 

abertura de fi liais e alterações de endereço ou 

atividade estão entre os mais problemáticos: 
problemas técnicos no recém lançado Portal da 
Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) estão 
deixando os processos parados e impossibilitados 
de avançarem.

Outrossim, todos os prestadores de serviços 
paralegais e societários do Estado de São Paulo 
estão experimentando problemas operacionais 
para atender seus clientes devido a implantação 
do Integrador Estadual, com a inviabilização da 
realização dos processos citados anteriormente.

Segundo comunicado emitido pela Junta 

Eduardo Moisés

O novo sistema da JUCESP

Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), 
a implantação e modernização dos sistemas 
necessitou de mudanças que podem gerar insta-
bilidade, inconsistências e até morosidade para 
o usuário trazer os atos de viabilidade, registro 
e licenciamento. Alega no mesmo comunicado 
que tais problemas do sistema estão em fase de 
correção e que sua equipe técnica está traba-
lhando incessantemente para corrigir e sanar 
tais inconsistências na plataforma. 

A JUCESP alega que a instabilidade não é 
contínua, mas o que se ouve na prática de quem 
tenta utilizar o novo sistema é que este não 
está funcionando. Toda a parte de abertura 

e regularização de empresas do estado de 

São Paulo está comprometida desde a im-

plementação dia 14 de outubro. 
Notório que uma alteração dessa magnitude 

e com impactos tão relevantes para todo setor 
empresarial, não poderia ter sido feita “da noite 
para o dia” sem um planejamento assertivo e a 
realização de um projeto-piloto, com testes e 
validações.

Modernizar e simplifi car a vida do contri-

buinte e do ambiente de negócios no Brasil 

obviamente são demandas urgentes e ex-

tremamente necessárias para o crescimento 

da economia do País. Entretanto, tais ações 

tem que ser realizadas com parcimônia, de 

forma responsável e que garanta a efi cácia 

da mudança.

São Paulo, quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

CRESCIMENTO ESPIRITUAL 

Há uma mudança de energia vindo em sua direção!
É hora de focar alguma atenção e intenção para o seu 

crescimento e expansão, já que uma mudança na energia 
está prestes a acontecer. Uma situação ou relacionamento 
que antes parecia estagnado começará a se mover. Enquanto 
isso, gaste seu tempo abandonando o passado para poder 
seguir para algo mais signifi cativo. Suas novas e brilhantes 
idéias irão levá-lo aonde você quer ir quando avançar, sem 
se deixar abater pelo passado. Pensamento para hoje: Você 
está pronto para procurar algo mais signifi cativo para você. 
Lembre-se que este é um sinal de mudança positiva e que a 
sorte está do seu lado! 

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.

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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QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

RESPONDER COM O PATRIMÔNIO
Sócio não administrador de sociedade limitada pode ser responsabili-
zado com seu patrimônio pessoal pelas dívidas trabalhistas. Depois de 
sair da sociedade, qual o prazo para responder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO HAVENDO PREVISÃO EM CCT NEM ACT, A EMPRESA É OBRIGADA 
A OFERECER PLANO DE SAÚDE AO FUNCIONÁRIO?  

A empresa não é obrigada a fornecer plano de saúde se não há previsão em 
Convenção Coletiva de Trabalho - CCT ou em Acordo Coletivo de Trabalho - 
ACT, pois a legislação trabalhista não traz este direito aos colaboradores.

PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Como a empresa deve definir a base de cálculo da insalubridade, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR INTERMITENTE
Empresa deseja contratar funcionário como intermitente, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS QUE SE APOSENTAM POR TEMPO DE SERVIÇO, E 
CONTINUAM TRABALHANDO, TEMOS QUE DESCONTAR A CONTRI-
BUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA?

O desconto da contribuição previdenciária será obrigatório para 
trabalhadores aposentados por idade e tempo de contribuição que 
continuam empregados, conforme artigo 9º § 1º do Decreto 3048/99.

SOLICITOU DEMISSÃO COM NOVO EMPREGO
Funcionário solicitou demissão para entrar em novo emprego, pode 
ser descontado do aviso prévio? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
Existe previsão legal para efetuar a redução de jornada de trabalho 
e salarial a pedido do próprio funcionário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Programa
alimentar
de dieta

por pontos 
Uma das
formas

nominais
do verbo

Calçado
usado por
marato-
nistas

Península
monta-
nhosa 

do Egito

Ataviar;
enfeitar

Código da
Lituânia,

na internet

Membro
de baixa

casta
hindu

Mistura na
proporção

correta

Pessoa a
quem se

deve
(dinheiro)

Sérgio
Natureza,
poeta e 

compositor

Woody
Allen,

cineasta
dos EUA

Critério
para a

compra de
veículos

Time de
futebol de
Alagoas

Alvorecer,
em inglês

Órgão
estimula-
do pelo

diurético
Cavidade

que abriga
o coração

(Anat.)
"A fome

(?) o me-
lhor tem-
pero" (dito)

Animal
como a

coral e a
surucucu

Amigo de
Harry
Potter
(Cin.)

Substância
presente em
alguns pre-
servativos

Alex
Escobar,
jornalista
carioca

Sonho que se quer
realizar na vida

Mar de (?), lago sal-
gado na Ásia Central

Objetos 
de uso
pessoal

(?) retrátil,
cobertura
usual em
janelas

Organização para
defender os interes-
ses do continente
americano (sigla)

Conversa
(gíria)

Ouvir, em
espanhol

Combati
Superior
de ordem
religiosa

Técnica
(abrev.)

Pequenos
círculos

Gás tóxico emitido de
vulcões em erupção

(?) do Morro,
grupo teatral

Condição do serviço
de telefonia, para os

cidadãos (Dir.)
Consoantes de "nus"

Força que combate o
comércio ilegal de
animais silvestres
Etapa da viagem

Divisões da
tangerina
Ildi Silva,

atriz

O voto
efetivado

pelo
eleitor na
urna, des-
contados
brancos 
e nulos

10, em
romanos
A 7ª nota
musical

"American
(?)": reve-

lou Kris
Allen (TV)

Iluminação
rústica
Laço do
cadarço

(?)-maria,
oração 

Apelido de
"Daniela"

3/crb — oír. 4/aral — dawn — idol — vela. 5/abade. 16/dióxido de enxofre.

D
iv

ul
ga

çã
o/

In
te

rn
et

A ação deve refl etir um 
amadurecimento do 
consumidor, cada vez 

mais consciente em tomar cui-
dado para garantir as melhores 
ofertas e não ser enganado. É o 
que aponta pesquisa realizada 
em todas as capitais do país 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). 

Os dados revelam que este 
ano quatro em cada dez (39%) 
brasileiros só pretendem adqui-
rir algum produto se as ofertas 
realmente valerem a pena — 
um crescimento de sete pontos 
percentuais em relação a 2018. 
Em contrapartida, metade 
(50%) disse ter intenção de 
fazer compras na Black Friday. 
Apenas 11% não devem apro-
veitar as promoções. 

Esse comportamento do 
consumidor também pode ser 
observado na decisão da com-
pra. A pesquisa indica que nove 
em cada dez (91%) entrevista-
dos planejam pesquisar preços 
antes de adquirir algum item, 
principalmente para confi rmar 
se os produtos realmente estão 
na promoção, ou seja, com 
preços mais baixos do que o 
normal (54%). 

Considerando aqueles que 
pretendem buscar informações 
sobre as ofertas, 40% afi rmaram 
que olhariam os preços a menos 

39% só vão comprar na Black 
Friday se desconto valer a pena
Na próxima sexta-feira (29), será realizada a 10ª edição da Black Friday

Quatro em cada dez só pretendem adquirir algum produto se as ofertas fortem boas.

de 30 dias da Black Friday, 
enquanto 28% fariam pesquisa 
com um mês de antecedência 
e 11% até dois meses antes. 
Outros 13% só devem verifi car 
preços no dia do evento. Os 
meios mais utilizados aponta-
dos para fazer a pesquisa são 
sites e aplicativos que fazem 
comparação de preços e produ-

tos (55%), sites das lojas (52%) 
e portais de busca (42%).

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, a Black Friday promete 
ser diferente em relação aos ou-
tros anos. “O consumidor mais 
exigente busca de experiências 
e bons descontos. Tanto é que 
já começa a se preparar com an-

tecedência para as promoções 
e pesquisar as ofertas antes 
de sair comprando. Esse novo 
cenário abre oportunidades 
para o varejo que terá a chan-
ce de oferecer produtos com 
preços atrativos e alavancar as 
vendas, seja no ambiente físico 
ou on-line”, destaca (AI/CNDL/
SPCBrasil).
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rA Unesco ratifi cou o dia 5 
de maio como Dia Mundial da 
Língua Portuguesa. A decisão 
ocorreu segunda (25), em Paris, 
durante sua assembleia-geral. 
A cerimônia levou o primeiro-
ministro português, Antônio 
Costa, à capital francesa. “É um 
passo muito importante para as 
260 milhões de pessoas que têm 
o português com língua ofi cial e 
que é hoje a língua mais falada 
no hemisfério Sul”, disse.

Antônio Costa realçou que a 
língua portuguesa vai ter “um 
forte crescimento”. Segundo ele, 
no fi nal do século 500 milhões 

Unesco estabelece o Dia Mundial da Língua Portuguesa
de pessoas vão falar português, 
“língua cada vez mais global”. É, 
por essa razão, uma “prioridade 
fundamental na política externa 
portuguesa”, prosseguiu Costa.

Sobre o reconhecimento da 
Unesco do 5 de maio como dia 
ofi cial da língua portuguesa, 
Costa disse tratar-se de algo 
“muito importante porque é o 
reconhecimento desta dimen-
são global numa língua que é 
falada ofi cialmente em nove 
países, em quatro continentes 
e que é a quinta língua mais 
utilizada no espaço da inter-
net”. (RTP/ABr)No fi nal doeste século 500 milhões de pessoas vão falar português.


