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VERDE E AMARELO

Nas lojas, as camisas oficiais da seleção
brasileira estão esgotadas. A alta
demanda, a falta de oferta e o preço
salgado para a maioria dos brasileiros
formam a combinação perfeita para a
alegria dos vendedores ambulantes. A
real é que, baratas ou caras, as camisas
da seleção têm sido a maior fonte de
faturamento dos ambulantes da rua 25
de Março, em São Paulo. Do Uol

Um absurdo!!!

A falta de respeito das Operadoras Oi e
Vivo com o consumidor. Desde o último
dia 25 de outubro, estou sem poder realizar
chamadas do telefone celular como também
receber. Meu filho está na mesma situação.
Um problema que prejudica gravemente a
ambos, pois dependemos do celular para
trabalhar, sendo imprescindível para mim,
já que trabalho com comunicação.
*** Só conseguimos falar através do Wi-fi.
Para eu conseguir trabalhar, tenho que
permanecer em casa literalmente, já que o
telefone não funciona, não faz e nem recebe
chamadas, e obviamente, não funciona sem
os dados móveis. Fui à loja da operadora
Oi, na Avenida Jundiaí, no bairro do Tirol,
e a informação é que não tem previsão de
normalizar devido à transição, pois a Vivo
comprou a Oi.

Nize Medeiros e a pres. Ana Marta, no bazar natalino do Women’s Club of Natal

*** Fiquei mais chocada ainda, ao ouvir
porquê eu não fazia a portabilidade, pois
funcionaria rapidamente. Quanta falta de
respeito com o consumidor!!! Tenho um
plano da Oi há mais de uma década, o qual
dá direito a um dependente. Assim, ao
fazer a portabilidade, aumentaria o valor da
conta. Vale ressaltar que meu pacote póspago não é tão barato!!!
*** Para forçar o cliente a migrar direto para
a nova operadora o serviço é paralisado.
Nesta sexta-feira completará 30 dias que
estou sem o serviço, que não sei se é “Oi ou
Vivo”, já que está neste MOROSO processo
de mudança. Vou aguardar a conta, que
pagarei pelo serviço que não foi prestado,
e caso não pagar, certamente ficarei sem a
linha, o que agrava ainda mais a situação.
Com a palavra as autoridades competentes.

Responsabilidade Social

Parabéns para George Gosson aniversariando hoje

A CDL Natal

Reuniu a classe empresarial e associados com
uma palestra seguida de almoço, no hotel
Escola Barreira Roxa. A reunião teve como
ponto alto a apresentação do novo produto da
CDL, a “locação de usina solar”. A instituição
fechou parceria com a empresa Atua Energia
e está oferecendo para seus associados o
serviço de locação de usinas de energia solar
prontas, com zero investimento, sem obras
para instalação, sem manutenção e com planos
de economia. O evento abordou também uma
outra tendência do momento, o investimento
em ESG.

A colunista e a querida Lilian Cabral, no bazar natalino do Women’s Club of Natal

A Câmara Municipal de Natal aprovou
o Projeto de Lei n° 146/2021, que cria o
“Selo de Responsabilidade Social Parceiro
das Mulheres”, certificando empresas
que priorizam a contratação de mulheres
vítimas de violência doméstica. A matéria
apresentada pela vereadora Ana Paula, segue
para o executivo municipal. De acordo
com o texto, o Selo poderá ser concedido
às entidades sociais e governamentais,
empresas e outras instituições que atuam em
parceria com o município.

O PLATER FOR YOU charmoso

Bistrô no bairro de Petrópolis, entra em
clima de Copa do Mundo. Nos jogos do
Brasil no Catar, nesta quinta-feira contra
a Sérvia e no dia 02 de dezembro contra
a República de Camarões, funcionará em
regime e horário diferenciado, a partir das
15h, com serviço volante de petiscos e preço
único por pessoa.

Pres. CDL Natal José Lucena e o empresário Flávio Alcides, em evento da CDL

