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CAUSAS CÍVEIS E TRABALHISTAS

Advogados do

Departamento Jurídico

CÍVEL E CRIMINAL

Dr. Edson Roberto Borsato

Av. do Café, 681

Fone: 3610 5560

Dra. Daniela K. G. Braga

Rua Casemiro de Abreu, 442

Fone/fax: 3636 3261 - Rib. Preto

E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto

Rua Duque de Caxias, 1235

Fone: 3632 8990 / 3632 8995

Fax: 3636 9856

E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão

Rua São Sebastião, 506 - 5º andar cj. 51

Fones: 3610 8817 - Rib. Preto

E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira

Rua Casemiro de Abreu, 442

Fone/fax: 3636 3261 - Rib. Preto

E-mail: ritamar@aasp.org.br

Dra. Cesarina Maria Sibin Ferreira

Rua Waldemar Correia Rodarte, 70

Fone: 3987 8100 - Serrana

Nossos endereços

Sede social:

Rua General Osório, 782 - 1ª e 2ª sobreloja

Centro 16 3519-3500- Fone:

Subsede Campos Elíseos:

Rua Marquês de Pombal, 506

Campos Elíseos - 16 3519-3890Fone:

Clube de Campo:

Rua Ézio Lucchiari, 500

Parque São Sebastião - 16 3629-0717Fone:

Academia Ritmo/Locadora Ritmo:

Rua Marquês de Pombal, 405

Campos Elíseos - 16 3603-6130Fone:

Buffet BonBistrô:

Espaço Siena (Clube de Campo)

Fone: 16 3629-7760 (Carmen)

Demais salões de festa - Fone: 16 3603-6130 (Carlos)

Espaço Aberto da 3ª Idade

Terças e Quintas das 14h às 17h 16 3519-3890- Fone:

Escola CAP Centro de Aperfeiçoamento:

Rua Alagoas, 349

Campos Elíseos - 16 3519.3410Fone:

Escola CAP Kids:

Rua Alagoas, 333

Campos Elíseos - 16 3519.3410Fone:

Sindicalize-se

Documentos necessários

Titular
Carteira de Trabalho (CTPS) atualizada, RG, CPF e

comprovante de residência.

Dependentes
Cônjuge: Certidão de Casamento

Filhos menores de 18 anos e solteiros: Certidão

de nascimento

Filhos solteiros até 24 anos, sem renda

própria, que estejam cursando faculdade:

Necessário apresentar comprovante de matrícula

na faculdade (requer renovação anual)

Pai, mãe, sogro e sogra: Documentos de

identidade

Companheiro e amasiado: Declaração de União

Estável ou Escritura Pública de Dependência

Econômica (requerida em cartório) ou certidão

de nascimento de filhos em comum.

Janivaldo: 16 99776-3137 ou 16 99206-6169

Márcia: 16 99102-6899 ou 16 3639-3521

Rita: 16 99316-0514

solicite a visita de um de
nossos cadastradores

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

EDITORIAL ESPECIAL

Eleições 2016 - Oportunidade para mudanças
Faltam dois meses para as eleições muni-

cipais, envolvendo mudanças no Executivo 
e no Legislativo e neste momento ocorrerá a 
definição dos planos de campanha. Nesta elei-
ção os eleitores votarão para eleger vereadores 
e prefeito, e a campanha política terá 45 dias, 
portanto um prazo bem menor, com relação 
às eleições anteriores. Está fixado em lei que 
a permissão para realizar carreatas com car-
ros de som, distribuição de material gráfico 
e até a propaganda através da internet, estão 
autorizadas somente no período de 16/8 até 
1/10/2016.

Alguns políticos nos deram um péssimo 
exemplo de conduta, com total desrespeito ao 
cargo público promovendo uma insatisfação 
geral, o povo está mais seletivo, pois as infor-
mações negativas chegam com mais veloci-
dade, graças à televisão, jornais, revistas e ao 
grande alcance da internet, que atualmente é 
de domínio de 40% da população. 

O advento das delações premiadas, que 
trouxe à tona os segredos do submundo da 
política, mostrando como o superfaturamen-
to das obras públicas financiam as campanhas 
eleitorais e trocas de favores políticos, trouxe 
muita perplexidade quanto à atuação das nos-
sas lideranças.   

As regras de financiamento de campa-
nha mudaram e as contribuições por parte 
das empresas estão proibidas, ou seja, pesso-
as jurídicas não podem financiar candidatos 
ou partidos. A campanha eleitoral poderá ser 
custeada apenas com: recursos próprios dos 
candidatos, doações de pessoas físicas e re-
cursos repassados pelo partido, inclusive do 
Fundo Partidário. Diante desse quadro estão 
fora de cogitação altas produções cinemato-
gráficas e campanhas megalomaníacas deses-
timulando de forma bem concreta a demanda 
pelos “marqueteiros eleitorais”. A situação 
econômica de muitas prefeituras, nas gran-
des cidades brasileiras, tem levado muitos 
prefeitos, com direito a reeleição, a desistirem 
de colocar seu nome no pleito. Está claro que 

houve má administração e muitos desmandos 
e considerando que as decisões da Justiça fo-
ram implacáveis com os envolvidos, podemos 
considerar que, no Brasil, ninguém está acima 
de lei.

Toda administração tem que ser aberta e 
transparente e, a partir destes novos tempos, 
é importante que haja por parte da população 
um monitoramento das atividades dos órgãos 
da administração, com atuação marcante da 
sociedade, que deve cobrar boas práticas na 
política e na gestão pública, pois somente as-
sim conseguiremos mudar o comportamento 
de muitos políticos.

Muitos políticos terão mais cuidado ao se 
expor às urnas neste momento, considerando 
ainda que as delações estão em curso e, inde-
pendente de partido, o que estes grupos que-
rem é sobreviver ao vendaval da Lava Jato.

Os brasileiros desejam um país melhor, 
com a eliminação da corrupção. Não querem 
discursos nacionalistas, populistas ou dema-
gógicos, mas sim propostas reais e responsá-
veis, que mudem os rumos da nossa nação, 
com soluções para o desemprego, saúde, edu-
cação, segurança e transporte.

Finalmente, após tantos descalabros, te-
mos a certeza que o povo brasileiro saberá 
separar o joio do trigo, elegendo políticos 
que implementarão novas oportunidades de 
crescimento sustentável, com a consequente 
diminuição das desigualdades e é isto que es-
peramos dos homens e mulheres que se aven-
turarem nesta nova fase da política brasileira. 
Nós, como entidade sindical, somos apartidá-
rios, não podemos apoiar este ou aquele can-
didato ou partido, nosso papel é conscientizar 
nossos representados de que a mudança deve 
ser qualitativa, com a substituição de políticos 
inescrupulosos, corruptos e sem integrida-
de, por pessoas compromissadas com a ética, 
com o interesse público, com os princípios re-
publicanos e que garantam a Democracia em 
nosso país.

A Diretoria
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

Com propósito de resgatar o sentido da 
participação cívica, o Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) 
acaba de lançar a Cartilha “Eleições Muni-
cipais 2016: orientação a candidatos e elei-
tores”. A cartilha – com dicas a eleitores e 
candidatos para a conquista de mandatos 
legítimos – faz parte da estratégia do DIAP 
de valorizar o voto consciente, defender a 
ética na política e a transparência no exer-
cício de funções públicas, pressupostos 
que dependem de uma boa escolha. Aces-
se o conteúdo da cartilha através do link: 
http://www.adua.org.br/controlsites/publi-
cacoes/img/20160516161818DIAP_eleico-
es_municipais_2016_orientacao_candida-
tos_eleitores.pdf

Com a edição dessa cartilha, o Diap 
espera contribuir para qualificar os candi-
datos e eleitores no pleito municipal, bem 
como para o aprofundamento da demo-
cracia e da participação política e para o 
revigoramento dos valores éticos e morais 
que devem nortear o exercício das funções 
públicas, uma vez que civismo e cidadania 
são sinônimos de consciência política.

Diap lança cartilha sobre 
Eleições Municipais

O INSS não é mais do que uma segura-
dora. Os principais recursos financeiros são 
oriundos das contribuições dos segurados. 
Em menor escala, outras fontes,  provenientes 
de entes públicos e privados contribuem, em 
obediência à legislação. O Governo Federal é 
o administrador dos recursos e tudo mais que 
envolve a esfera Previdenciária.

Além do INSS, existem institutos próprios 
com regulamentos e Estatutos adequados à 
necessidade de cada grupo.

A legislação atual permite a migração en-
tre o INSS e os demais institutos sem prejuízo 
para o(a) segurado(a).

O INSS, de acordo com a legislação atual, 
oferece os seguintes serviços ou coberturas:

•Aposentadoria por invalidez
•Aposentadoria por idade

•Aposentadoria por tempo de 
contribuição
•Aposentadoria especial
•Auxílio-doença
•Auxílio-acidente
•Salário-família
•Salário-maternidade
•Pensão por morte do segurado
•Auxílio-reclusão
•Reabilitação profissional
Além das modalidades acima, o INSS 

também administra a Concessão do BPC 
(Benefício de Prestação Continuada) ou sim-
plesmente LOAS. A fonte de recursos é pro-
veniente da Assistência Social do Governo 
Federal. Para ser segurado, basta apenas fazer 
a inscrição. Para fazer jus aos benefícios, é 
necessário contribuir e adquirir a qualidade 

de segurado que se inicia com a contribuição 
de pelo menos 12 contribuições consecutivas. 
Para se obter o Auxílio-acidente não é neces-
sário cumprir a carência mínima.

* José Firmino de Farias, diretor do Sin-
comerciários, responsável pelo Departamen-
to Previdenciário.

Falando de Previdência*

O INSS possui atendimento telefônico 
através do número 135 que funciona de se-
gunda a sábado, das 8h às 23h, onde fornece 
informações e tira dúvidas do trabalhador.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Conquista Categoria Comerciária
Gestante Comerciária tem direito a 75 dias  

além dos 120 previstos em lei
Cláusula Trigésima Quinta – Estabilidade Gestante: Fica assegurada estabilidade pro-

visória à gestante, desde a confirmação da gravidez até 75 (setenta e cinco) dias após o 
término da licença-maternidade.

Parágrafo único – Na hipótese de dispensa sem justa causa, a empregada deverá apre-
sentar à empresa atestado médico comprobatório da gravidez anterior ao aviso-prévio, den-
tro de 60 (sessenta) dias após a data do recebimento do aviso, sob pena de decadência do 
direito previsto nessa cláusula.  

Leia a Convenção Coletiva na íntegra no site www.comerciariorp.org

LICENÇA-MATERNIDADE

Quantos dias a empregada fica fora?
De 120 a 180 dias (de 4 a 6 meses).
Quem tem direito?
Toda empregada que solicitar o benefício 

até o final do primeiro mês após o parto
Vale para mães adotivas?
Sim, a mãe adotante tem os mesmos direi-

tos trabalhistas, inclusive em relação ao tem-
po de afastamento.

A trabalhadora recebe o salário normal-
mente?

Sim, pago pelo Regime Geral de Previdên-
cia Social (RGPS).

A empresa é obrigada a conceder a            
licença?

Os  120 primeiros dias são direito do tra-
balhador por lei. Já a extensão por mais 60 
vale apenas para as funcionárias das empre-
sas que fazem parte do Programa Empresa          
Cidadã.

Pode exercer outra atividade remunera-
da durante a licença?

Não. Se essa regra for descumprida, a fun-
cionária perde o direito à prorrogação. A lei 
diz ainda que a criança deverá ser mantida 
sob seus cuidados durante a licença.

LICENÇA-PATERNIDADE

Quantos dias o empregado fica fora?
De 5 a 20 dias.
Quem tem direito?
Trabalhadores que pedirem o benefício no 

prazo de dois dias úteis após o nascimento do 
filho. Pela lei, é preciso ainda que o pai “com-
prove participação em programa ou atividade 
de orientação sobre paternidade responsável”.

Vale para pais adotivos?
Sim, desde que a criança tenha até 12 anos 

completos.
O empregado recebe o salário normal-

mente?
Sim.
Pode exercer outra atividade remunera-

da durante a licença?
Não. Se essa regra for descumprida, os 

funcionários perdem o direito à prorrogação. 
A lei diz ainda que a criança deverá ser manti-
da sob seus cuidados durante a licença.

A empresa é obrigada a conceder a licença?
Os  5 primeiros dias são direito do traba-

lhador por lei. Já a extensão para 20 dias vale 
apenas para os funcionários das empresas que 
fazem parte do Programa Empresa Cidadã.

Fonte: G1
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

PAINEL SINDICAL

Marcando a Semana do Orgulho 
LGBT, no dia 29 de junho funcionários e 
diretores do Sincomerciários participaram 
de uma palestra sobre diversidade sexual, 
ministrada por Fábio de Jesus Silva, pre-
sidente da ONG Arco-íris, de Ribeirão 
Preto.

O ativista, que recentemente foi home-
nageado em sessão solene da Assembleia 
Legislativa de São Paulo por sua militância 
em prol dos direitos LGBTs, utilizou víde-
os ilustrativos na sua explanação sobre o 
respeito à diversidade sexual e o combate 
ao preconceito e à discriminação.

“Agradeço imensamente ao Sincomer-
ciários de Ribeirão Preto por ceder espaço 
para um assunto tão importante e tão atual 
em nossa sociedade. Só com conhecimen-
to poderemos diminuir esse preconceito 
que ainda vivemos”, enfatizou Fábio, ao 
iniciar a palestra.

A presidente Regina fez questão de 
acompanhar o evento. “Para nós, do sin-
dicato, é uma honra poder trazer alguém 
com esse nível de conhecimento para tirar 
nossas dúvidas, tanto em relação a aspec-
tos das questões trabalhistas quanto as 
referentes ao atendimento a esse público, 
em específico. Devemos ter a mente aber-
ta e lutar sempre por direitos iguais para 
todos, pois essa é nossa função. Atuamos 
incansavelmente na capacitação de nossos 
funcionários para que ofereçam o melhor 
atendimento aos comerciários e atuem 
como agentes multiplicadores na luta con-
tra o preconceito”, declarou.

Falando sobre 
diversidade sexual

Mais de 400 dirigentes sindicais e advo-
gados trabalhistas de todo Brasil reuniram-se 
durante o 2º Seminário Jurídico Nacional da 
UGT, realizado em Curitiba (PR), dia 7 de ju-
lho.

O objetivo do evento foi discutir e elucidar 
as principais questões referentes à realidade 
jurídica trabalhista em nosso país, bem como 
debater sobre a importância das entidades sin-
dicais nesse cenário.

Estiveram presentes personalidades de 
peso do mundo jurídico e político estadual e 
nacional, dentre eles o presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), ministro Ives 
Gandra Martins Filho, o ministro do Trabalho 
Ronaldo Nogueira, o governador do Paraná 
Beto Richa (PSDB), sua vice Cida Borguetti 
(PP), o presidente do TRT/PR, desembargador 
Arnor Lima Neto,  o secretário municipal do 
Trabalho Fernando Guedes, o presidente Na-
cional da UGT Ricardo Patah, o presidente da 
UGT-Paraná e anfitrião Paulo Rossi,  e mem-
bros de várias secretarias nacionais da UGT.

 A presidente do Sincomerciários, Regina 
Pessoti Zagretti, também Secretária da  Mu-
lher da UGT Nacional, compôs a mesa de 
honra juntamente com outras autoridades e 
falou da importância da defesa dos direitos 
das mulheres, principalmente quando se dis-
cute uma reforma da Previdência, com pro-
postas de aumento da idade para as aposen-
tadorias.

“Lembramos que as mulheres são as que 
começam mais cedo a trabalhar, ajudando 
seus familiares com os trabalhos domésticos 
e, quando adultas, somos nós que desem-
penhamos duplas e até triplas jornadas de 
trabalho. A UGT é totalmente contra toda e 
qualquer proposta que penalize ainda mais 
as mulheres, seja no tempo de aposentadoria 
ou nas questões salariais, onde, infelizmen-
te, sofremos grande discriminação. Estão de 
parabéns todos os que contribuíram na reali-
zação desse importante seminário nacional”, 
enalteceu.

2º Seminário Jurídico Nacional da UGT

farmácia
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

Dia 9 de julho foi dia de aproveitar tudo 
que a roça tem a oferecer. O arraial do Sin-
comerciários, mais uma vez, foi um enorme 
sucesso e agradou a todos que foram até a 
Subsede Campos Elíseos curtir a festança.

Mais de 700 pessoas divertiram-se, sabo-
reando  deliciosos quitutes dos mais variados, 
apreciando a tradicional quadrilha, apresen-
tada pelas senhoras do Espaço Aberto da 3ª 
Idade, além de concorrer a diversos prêmios.

O evento foi beneficente, com toda a ren-
da arrecadada sendo revertida para as insti-
tuições Casa Espírita Tio Ciro Abdalla, Cen-
tro Espírita Irmãos da Luz, Igreja Apostólica 
Fonte da Vida e Sanatório Espírita Vicente de 
Paulo.

A quadrilha é sempre um espetáculo à 
parte, com a encenação das integrantes do Es-
paço Aberto, mostrando toda a pitoresca ale-
gria do típico casamento caipira. A atração foi 
coordenada por Virtudes Del Lama e embala-
da pelo som de Luti Oliveira e por Fernando 
de Souza Silva.

“A festa foi linda e agradeço a todos que 
prestigiaram. É uma honra poder oferecer 
este espaço às entidades assistenciais de Ri-
beirão Preto, aqui presentes. Toda a renda 
arrecadada foi revertida integralmente a eles, 
como apoio para que continuem seu trabalho 
da melhor maneira possível. Dessa forma pro-
movemos momentos de diversão e congraça-
mento para toda a categoria comerciária, sem 
deixar de lado das pessoas da comunidade 
que precisam de nossa ajuda”, declarou a pre-
sidente Regina.

O Sincomerciários realiza 
diversos eventos sociais                        

ao longo do ano. Participe!

Arraiá do Sincomerciários foi uma festança pra lá de boa!
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

SOCIAL

A Ritmo completou 15 anos de atividades 
e, para celebrar, no último dia 13 alunos, pro-
fessores e visitantes convidados compartilha-
ram de uma deliciosa mesa de frutas, sucos e 
lanches naturais, além do tradicional bolo de 
aniversário, com serviço do  Buffet BonBistrô.

Foram oferecidas também duas aulas 
abertas ao público, às 7h e às 18h30, não 
faltando opção para queimar as calorias de 
quem fugiu um pouquinho da dieta: na sala 
de musculação, no spinning e principalmente 

na animadíssima aula de Zumba, comandada 
pelo professor Edinho.

“São 15 anos motivando nossos associa-
dos para a prática de atividades físicas, sem-
pre oferecendo uma ótima infraestrutura, 
inúmeras modalidades com educadores físi-
cos especializados e competentes. E é apenas 
um dos benefícios que  o Sincomerciários ofe-
rece para a categoria”, enfatizou a presidente 
Regina.

Academia Ritmo: 15 anos de muita energia e saúde!

Se você não conhece a Academia Ritmo e quer entrar 
em forma para o verão, ainda dá tempo!

Faça uma aula grátis, agende pelo fone: (16) 3603 6130

Cuide da saúde e bem-estar do seu pai!
No mês de Agosto, traga-o para treinar na Academia Ritmo. 

Ele ganha de presente 50% de desconto na matrícula!
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PRATIQUE ESPORTE E MELHORE SUA QUALIDADE DE VIDA!

ATIVIDADES ESPORTIVAS

A emoção tomou conta do Clube de Cam-
po no domingo do dia 26 de junho, na grande 
final da Copa Verão de futebol, com as dispu-
tas de 3º e 4º lugares e entre os dois finalistas. 
Torcedores de todas as idades vibraram com 
os jogos e incentivaram seus times.

A equipe Super Star sagrou-se campeã, 
vencendo por 4 x 3 a equipe oponente Amiza-
de e levando o caneco. A equipe Popular ven-
ceu por 5 x 0 o River, garantindo  o 3º lugar e 
muita festa para os jogadores do time.

O goleiro menos vazado foi  Josué Ribeiro 
dos Santos da equipe Super Star e o artilheiro 
foi Jovane Silva Coelho, da Amizade, com a 
marca de 11 gols.

A diretoria do Sincomerciários acompa-
nhou cada lance e agradeceu a todos os en-
volvidos, dos jogadores aos funcionários do 
Clube de Campo. 

Super Star é campeão da Copa Verão

O domingo de 10 de julho foi dia de                
sinuca no Clube de Campo. Mais um campe-
onato foi realizado, com a participação de 20 
inscritos. Quem levou o troféu de campeão foi 
Vando Moreno, ganhando a final sobre Rodri-
go Scaf.

Além das mesas de sinuca, o associado 
pode aproveitar as canchas de malha, mesas 
de pingue-pongue, churrasqueiras e piscinas 
nos mais de 100 mil m² de área do clube, à sua 
disposição.

Campeonato de Sinuca

O Clube de Campo traz mais um campe-
onato para seus frequentadores. Com 18 du-
plas participantes, agora é a vez do bocha em 
cancha de areia. Traga sua família para curtir 
bons momentos no clube e aproveite para ver 
as disputas.

O Clube de Campo foi palco de mais um 
Campeonato de Truco no domingo, dia 19 de 
junho. Com 10 duplas inscritas, o primeiro 
lugar ficou com Luciano Ferreira e Marcos 
Reis dos Santos, que levaram o troféu no jogo 
final contra a dupla Luiz Bernardino e Maria 
José Mian. O Sincomerciários parabeniza os 
ganhadores e agradece a todos os participan-
tes do torneio.

Novidade: Campeonato 
Bocha de Areia

“Todos fizeram jogos lindos, com muita 
técnica, respeito, companheirismo e dedica-
ção. Lutamos para sempre trazer o melhor 
para a categoria comerciária. Inclusive já esta-
mos com a campanha salarial na fase de nego-
ciações, pois essas melhorias são para vocês”, 
declarou a presidente Regina Pessoti Zagretti.

Goleiro menos vazado

Equipe Amizade - 2º lugar Artilheiro do campeonato

Equipe Super Star - 1º lugar Equipe Popular - 3º lugar

É truco!
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 

COMÉRCIO DO RISO

O mercado de trabalho de Ribeirão e re-
gião já conta com novos técnicos de Conta-
bilidade. Na noite de 30 de junho, a Escola 
CAP – Centro de Aprendizagem, foi palco 
de muita emoção, com a formatura de mais 
uma turma do Curso Técnico em Contabi-
lidade. Com a expressiva presença de fami-
liares e amigos dos alunos, a coordenadora 
Carla Garcia Rangel deu início ao evento com 
discurso enaltecendo a força de vontade e de-
dicação dos alunos, agradecendo também ao 
Sincomerciários, mantenedor da escola.

Prestigiaram a solenidade os professores 
Adalberto Maffei, Denise Escher, João Deléo, 
Newton Pedreschi Chaves, Priscila Miquelino 
da Silva, Renato Assef e Samuel Silva, a co-

ordenadora Carla Garcia Rangel, a presidente 
Regina Pessoti e o vice-presidente executivo 
do Sincomerciários, Oscar Gonçalves,  fami-
liares e amigos dos alunos.

Os orgulhosos alunos são: Fagner Ma-
dureira, Geisiely Pimentel, Gustavo Carniel, 
Gustavo Castanha, Kauana Tótoli e Suzana 
Abonizio.  

A presidente Regina saudou os forman-
dos: “Todos são mais que merecedores desta 
festa, dado o empenho nos estudos. Muitas 
pessoas começam algum projeto e acabam 
por desistir. Vocês se propuseram a isso e fo-
ram até o final. Digo ainda que continuem a 
estudar e a aprender, não deixem de buscar o 
melhor sempre”, encorajou.

Formatura Curso Técnico de Contabilidade

Uma  mulher andava na beira de um rio 
quando viu um sapo preso em uns galhos, pe-
dindo socorro. Quando ela chegou perto, ele lhe 
disse:

-Me salve que eu realizo 3 desejos seus, mas 
com uma condição: seu marido ganhará 10 ve-
zes mais do que eu der a você!

 Ela pensou um pouco, mas topou e apre-
sentou seu 1º desejo:

-Quero ser muuito, mas muuuito rica!!!
-Ok! - respondeu o sapo -, mas lembre-se de 

que seu marido será 10 vezes mais rico.
-Não tem importância, tudo que é meu é 

dele, e tudo que é dele é meu.
E ela se tornou muito rica. Ele também.
 A mulher apresentou o 2º desejo:
-Quero ser muuuito, mas muuuuito boni-

ta!!!
-Ok! - respondeu de novo o sapo -, mas 

saiba que a mulherada vai cair em cima do seu 
marido porque ele vai ser 10 vezes mais bonito 
que você!

-Não tem problema.
E ela se tornou rica e maravilhooooosa. Ele 

também.
 Finalmente chegou o 3º e último desejo:
-Quero ter um enfartezinho bem pequeni-

ninho...  bem  de leve... só um susto!
 
Aí o Sapo ficou sem saber o que dizer...
 
MORAL DA HISTÓRIA:
Nunca subestime a capacidade administra-

tiva de uma mulher! O marido morreu. Ela está 
linda e dez vezes mais rica!


