
DICA IDC

COMO ACABAR DE VEZ COM AS
LIGAÇÕES DE TELEMARKETING

PASSO A PASSO



Acesse o site:
www.naomeperturbe.com.br

e na primeira página, clique em

PASSO 1 DICA IDC

QUERO ME CADASTRAR

https://www.naomeperturbe.com.br/


Preencha seus dados conforme o site e
não esqueça de ler e aceitar os termos

de uso, por fim, clique em:

PASSO 2

ENVIAR

DICA IDC



Após preencher corretamente todos os seus dados
você receberá um e-mail de confirmação.
 Abra o e-mail e confirme sua identidade.

PASSO 3 DICA IDC

Após validar o cadastro, clique em prosseguir e
você será direcionado (a) para a página de login.



Após validar o cadastro, clique em prosseguir e
você será direcionado (a) para a página de login.

PASSO 4 DICA IDC



Preencha o cadastro feito
anteriormente e clique em:

PASSO 5 DICA IDC

ENVIAR



Abra a página e clique no 
canto superior direito em:

PASSO 6 DICA IDC

NOVO BLOQUEIO



Selecione quantas instituições quiser bloquear,
coloque seu número de telefone e clique em:

PASSO 7 DICA IDC

ENVIAR



Após confirmar quais empresas você gostaria de
bloquear, você receberá um código de validação

via SMS. Confirme o código e clique em:

PASSO 8 DICA IDC

ENVIAR



Após confirmar quais empresas você gostaria de
bloquear, você receberá um código de validação

via SMS. Confirme o código e clique em:
 
 
 
 

PASSO 8 DICA IDC

ENVIAR



Por fim, você receberá seu comprovante de
bloqueio. Caso queira ter o documento físico,
imprima, se não, ele ficará sempre disponível

on-line na plataforma Não Me Perturbe.

PASSO 9 DICA IDC



Por fim, você receberá seu comprovante de
bloqueio. Caso queira ter o documento físico,
imprima, se não, ele ficará sempre disponível

on-line na plataforma Não Me Perturbe.

PASSO 9 DICA IDC



#JUNTOSTEMOSVOZATIVA

Agora você não irá mais ter que receber
 e atender ligações indesejadas.

Viu como é fácil?

@institutodefesacoletiva

www.defesacoletiva.org.br

https://www.instagram.com/institutodefesacoletiva/
https://www.youtube.com/channel/UCnoRnTXSDz-LYFnmxf0Mreg
https://www.facebook.com/defesacoletiva/

