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Espaço Aberto comemora 
18 anos. Página 7

Sincomerciários promove 
Café Sensorial. Página 5

Comerciários se mobilizam em         
defesa dos Direitos Trabalhistas

Campanha Salarial está em 
plena negociação. Página 4

No último dia 16, as Centrais Sindicais se uniram em um ato contra a perda de direitos trabalhistas, na Avenida Paulista, em frente 
ao prédio da FIESP. O protesto conhecido como o “Dia Nacional de Mobilização e Luta pelo Emprego e pela Garantia de Direitos” 
foi a maior manifestação, ocorrida até o momento, contra os ataques a direitos, desde que Michel Temer assumiu interinamente 
o governo.

Aprovado em 26 de julho, durante Assembleia Nacional dos Trabalhadores, na capital paulista, o ato reuniu mais de seis mil manifestantes, 
mobilizados pela UGT, CUT, Força Sindical, CTB, Nova Central, CSP-Conlutas, CGTB e Intersindical. Federações e Sindicatos de todo o Estado 
também participaram. O presidente Motta, da Fecomerciários, comandou os dirigentes sindicais comerciários da maioria dos 69 sindicatos 
filiados, que levantaram as bandeiras da União Comerciária, contra a retirada de direitos e em defesa do emprego. Veja mais na página 3.
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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 - Ribeirão Preto

Dra. Daniela K. G. Braga

Rua Casemiro de Abreu, 442

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto

Rua Duque de Caxias, 1235

Fone: 3632 8990 / 3632 8995

Fax: 3636 9856 - Ribeirão Preto

E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão

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

Fones: 3610 8817 - Ribeirão Preto

E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira

Rua Aureliano G. de Oliveira, 372 - sl. 31

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão 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

10 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA
Um casal feliz constitui uma família equi-

librada, amparada pela religião, pelo amor e 
comprometimento, pelo respeito mútuo; um 
lar onde os filhos convivem com harmonia 
serve de exemplo para os demais casais, in-
dependentemente da posição econômica ou 
social.

Muitos homens deliberadamente não as-
sumem seu compromisso de marido e pro-
vedor da casa, para se transformarem em 
desocupados intencionais, deixando para a 
mulher, a manutenção da casa e ainda assim 
se colocam na posição de vítima, passando 
a maltratar a mulher com agressões verbais, 
que depois se transformam em violência fí-
sica, muitas das vezes na presença dos filhos.

Outra situação de violência é quando o 
ex-marido, companheiro ou namorado não 
aceita a separação ou o fim do relacionamen-
to e parte para a intimidação, perseguição e  
agressões físicas; quando é denunciado e pre-
so em flagrante, acaba sendo solto. Cada vez 
mais esses sucessivos ataques resultam  em 
assassinatos.

Estas violências ocorrem em todas as clas-
ses sociais e, por isto, a lei Maria da Penha foi 
aprovada, para que as mulheres oprimidas e 
violentadas passem a denunciar os maus-tra-
tos na Justiça, na imprensa, nas mídias sociais.

A lei Maria da Penha de nº 11340/06, san-
cionada há 10 anos, estabeleceu que a violên-
cia doméstica, física, psicológica, sexual ou 
moral é crime e, embora tenha trazido gran-
des avanços em defesa da mulher, deve ser 
aprimorada.

Esta lei surgiu de uma história real da sra. 
Maria da Penha Fernandes, hoje com 71 anos 
que ficou paraplégica, presa a uma cadeira 
de rodas, vítima da violência do marido, que 
atirou em suas costas, enquanto estava dor-
mindo. O julgamento do agressor demorou 
19 anos e o mesmo, condenado, ficou preso 
somente dois anos em regime fechado, o que 

levou a Comissão Interamericana a condenar 
nosso país por negligência e omissão, reco-
mendando a criação de uma lei mais adequa-
da à violência doméstica.

Hoje tramitam no Congresso 68 projetos 
para aperfeiçoamento da lei 11340/06 e 21 no 
Senado. Uma das partes mais polêmicas diz 
respeito à extensão de poderes dos delegados 
de polícia, para que possam conceder medi-
das protetivas, hoje restrito  apenas aos juízes.

O juiz concede, através do processo, as 
chamadas “medidas protetivas” para amparar 
as vítimas no prazo de 48 horas de notificação 
da agressão; dentre elas, pode ser estabelecido 
um limite da aproximação da vítima, ou dos 
familiares e testemunhas, proibição de qual-
quer contato e ainda proibição da presença do 
agressor em determinados locais. Em outros 
casos a lei determina o afastamento do agres-
sor do lar, restrição de visitas a dependentes 
menores, obrigatoriedade do pagamento de 
alimentos e suspensão do porte ou da posse 
de armas.

Existe em muitos municípios um centro 
para atendimento para as mulheres vitimiza-
das, com atendimento psicológico e jurídico. 

Pergunta-se quantas “Marias da Penha” 
existem em nossa cidade, nos estados do Bra-
sil, vítimas que muitas vezes aceitam a violên-
cia, porque apesar de serem agredidas, não 
querem se separar do marido anulando sua 
vida, ou porque não gostariam de ver o mari-
do preso; e assim, a violência, que é cultural, 
permanecerá por muito tempo.

Cabe ao Poder Público assistir estas mu-
lheres com medidas protetivas e policiais 
específicas, pois a ausência de fiscalização 
é motivo para críticas dos especialistas que 
analisam estas leis. É preciso que as mulheres 
façam boletins policiais, caso sejam vítimas 
de maus-tratos, pois somente denunciando é 
que  conseguirão ser respeitadas.

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

SEUS DIREITOS

A Câmara Intersindical de Concilia-
ção Trabalhista do Comércio Varejista de 
Ribeirão Preto é uma parceria entre o Sin-
dicato do Comércio Varejista e Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Ribei-
rão Preto. As outras Entidades Sindicais 
poderão aderir à CINTEC sem custos. 
Todos os acordos firmados na Câmara 
de Conciliação têm força de Lei. Somen-
te quando não há entendimento é que o 
processo passa para a responsabilidade da 
Justiça do Trabalho. 

VANTAGENS
Empregado
Uma das maiores vantagens para o 

empregado é a maior rapidez na solução 
do conflito, uma vez que, da data do pro-
tocolo do procedimento na CINTEC até a 
realização da audiência há um prazo má-
ximo de 10 dias. Além da certeza do rece-
bimento do acordo realizado, já que este 
passa a ser um Título Executivo Extraju-
dicial, há um menor desgaste emocional e 
econômico, em razão da rapidez na solu-
ção do problema, sem ter que submeter-se 
ao Poder Judiciário.

Empregador
Os resultados para o empregador tam-

bém são favoráveis, pois caso o acordo 
seja realizado haverá extinção definitiva 
da relação de trabalho. A empresa terá 
quitação plena, com eficácia liberatória 
geral. Haverá um menor custo para a em-
presa em relação a uma possível ação no 
Judiciário Trabalhista.  Maior rapidez na 
conclusão do conflito, deixando-o livre 
para exercer suas atividades empresariais 
sem que fique vinculado a processo judi-
cial que poderá se arrastar por vários anos 
até sua solução final nos tribunais.

A Cintec fica na Rua Aureliano Gar-
cia de Oliveira, nº 246 – Nova Ribeirânia 
CEP.  14096-750 - Ribeirão Preto/SP

Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta, das 8h às 17h
Fone: (16) 3913-4238 
Email: cintec9958@yahoo.com.br 

O Sincomerciários de Ribeirão partici-
pou do ato que ocorreu no dia 16 de Agosto 
intitulado “Dia Nacional de Luta em Defesa 
do Emprego e dos Direitos Trabalhistas”, na 
Avenida Paulista, capital do estado. Em seu 
discurso o presidente da Fecomerciários Luiz 
Carlos Motta destacou a importância da re-
construção da unidade das Centrais. Reafir-
mou a necessidade de união entre  Centrais, 
Confederações, Federações e Sindicatos na 
luta pela não retirada dos direitos dos traba-
lhadores pois o governo quer mexer na previ-
dência social, na Constituição Federal, no 13º 
salário, nas férias. “Não permitiremos este 
retrocesso nas conquistas trabalhistas, nosso 

papel é defender o trabalhador”, frisou.
“Participamos ativamente de todo e qual-

quer ato contra arbitrariedades e ‘maldades’ 
propostas que mexam com os direitos dos 
trabalhadores, não podemos deixar que o tra-
balhador ‘pague o pato’. Temos que preservar 
os direitos trabalhistas e previdenciários, pro-
mover a geração de empregos tanto na indús-
tria como no comércio, além de combater a 
terceirização da mão de obra ampliada, essas 
são algumas das bandeiras de luta que a nossa 
Central UGT e a federação estão levantando 
e nós, sindicalistas, de Ribeirão Preto e região 
lutaremos juntos”, destacou a presidente Re-
gina. 

“Dia Nacional de Luta em Defesa do Emprego 
e dos Direitos Trabalhistas”

No dia 15 de agosto, a equipe da Acade-
mia Ritmo que administra ginástica laboral 
nas empresas, visitou a empresa Marvitubos 
e foi muito bem recebida pelos dirigentes da 
empresa e pelos funcionários.

A empresa completa este mês 30 anos de 
trabalho e dentre seus valores mais cultivados 
está fornecer aos seus colaboradores um am-
biente de trabalho saudável, com qualidade 
de vida, para que possam trabalhar na busca 
de seus objetivos. A Marvitubos prima pela 
qualidade de atendimento aos seus clientes e 

está sempre apostando na melhoria contínua 
de seus produtos e serviços. Uma das grandes 
preocupações da empresa está nas questões 
ligadas à melhoria da qualidade de vida, por 
isso investe e oferece aos seus colaboradores 
ambiente de trabalho estruturado de acordo 
com os padrões ergonômicos exigidos pela 
ABNT e oferece previdência privada, vale ali-
mentação, vale combustível, convênios mé-
dico e odontológico, academia, sala de jogos, 
área de lazer com piscina e ginástica laboral 
diária, entre outros benefícios.

Marvitubos recebe equipe de ginástica laboral
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PAINEL SINDICAL

Foi realizado nos dias 28 e 29 de julho,  no 
Centro de Convenções da Fecomerciários, 
em Praia Grande/SP, o  IX Congresso de Ad-
vogados, com o tema “Fraude no Direito do 
Trabalho – Prática Comum e Ilegal”.

O evento, que reuniu cerca de 500 pesso-
as, teve a participação de ministros, juízes, 
desembargadores, advogados, comerciários e 
presidentes de entidades. Foram discorridos 
e debatidos temas como flexibilização, nego-

ciação coletiva e precariedade, sob uma ótica 
sindical dos assuntos, buscando os melhores 
meios para continuar protegendo os direitos 
da categoria comerciária.

O Sincomerciários de Ribeirão Preto mar-
cou presença com diretores e advogados, com 
destaque para seu vice-presidente executivo 
Oscar Gonçalves, que fez parte da mesa de 
honra e também é vice-presidente da Feco-
merciários.

Aconteceu  no último dia 10,  em São Pau-
lo, a 24ª  Reunião Plenária da Executiva Na-
cional da UGT.

O objetivo do encontro foi realizar um 
balanço da atuação da UGT durante o ano,  
bem como a análise orçamentária da entidade 
e debater as ações da Central para o futuro. 
Representantes de todos os estados tomaram 
parte na composição da mesa para garantir 
a transparência e igualdade, necessárias às 
tomadas de decisões. A presidente do Sin-

comerciários, também  Secretária da Mulher 
da UGT Nacional abriu seu discurso pedin-
do maior comprometimento das secretarias: 
“Gostaria de pedir às Secretarias Estaduais 
um maior envolvimento com suas respectivas 
Secretarias da Mulher. Há dez anos, um passo 
enorme era dado com a criação da Lei Ma-
ria da Penha, mas essa caminhada não pode 
nunca cessar. Somente através de discussões 
dessa natureza conseguiremos a tão necessá-
ria igualdade de direitos”.

Reunião do Colegiado da UGT Nacional

IX Congresso de Advogados

A presidente do Sincomerciários e Se-
cretária da Mulher da UGT Nacional, Re-
gina Pessoti Zagretti, prestigiou o Fórum 
Regional “10 Anos da Lei Maria da Penha 
– Avanços e Conquistas”, promovido pela 
Prefeitura de Ribeirão Preto em conjunto 
com várias entidades de mulheres, que acon-
teceu no dia 6 de agosto, no salão nobre da 
Câmara Municipal. O evento contou com a 
participação de promotoras de Justiça, ad-
vogadas e mulheres empoderadas na luta 
pelos direitos femininos, com o objetivo de 
celebrar os dez anos em vigor da Lei Federal 
11340/06, conhecida popularmente como 
Lei Maria da Penha, completados no dia 7 de 
agosto de 2016. Participaram representan-
tes da Prefeitura, Câmara Municipal, OAB, 
universidades, entidades sindicais e ONGs, 
que discutiram os avanços obtidos até então, 
bem como os obstáculos que ainda precisam 
ser vencidos.

A presidente Regina salientou a impor-
tância do fórum: “A Lei Maria da Penha mu-
dou nossa vida e tornou mais fácil prender 
criminosos que antes praticavam violência 
contra a mulher e continuavam impunes, 
mas sem dúvida ainda há obstáculos a se-
rem vencidos. Cabe a nós não nos calarmos 
perante nenhum abuso, pois somente assim 
conseguiremos um dia ser tratadas com o 
respeito que nos é devido”.

Serviço: Em Ribeirão Preto, a Delega-
cia de Defesa da Mulher está localizada à 
Av. Costabile Romano, 3230 – Nova Ribei-
rânia e funciona das 8hs às 18hs.

Fórum Regional 
“10 Anos da Lei Maria da Penha”

Os advogados Oscar 
Gonçalves, Arnaldo 
Azevedo Biloti, Ricardo 
Patah, Regina Pessoti 
Zagretti e João André Vidal 
ao lado do presidente da 
Fecomerciários, Luiz Carlos 
Motta

7 de setembro
Independência do Brasil

Continuemos a lutar para que nossos 
direitos sejam respeitados!

Campanha Salarial 2016/2017
A Fecomerciários já iniciou as tratativas 

para a Campanha Salarial Unificada dos Co-
merciários 2016/2017. O objetivo para este 
ano, segundo o presidente da Fecomerciários, 
Luiz Carlos Motta, é que o fechamento das 
Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) 
fiquem dentro das respectivas datas base. 
A saber: práticos de farmácia (1º de julho), 
comércio varejista e atacadista (1º de setem-
bro), concessionárias (1º de outubro).

As principais reivindicações giram em 
torno de reajustes com INPC integral e au-
mento real para recompor o poder de compra 
do trabalhador. Outra questão essencial para 

a categoria comerciária é a manutenção das 
cláusulas sociais, pois são conquistas impor-
tantes para os trabalhadores.

“Ressaltamos que é muito importante fe-
charmos rapidamente a Convenção Coletiva 
porque o atraso é muito desgastante tanto 
para o empregador que se vê em dificuldades  
para pagar as diferenças salariais de vários 
meses, como para os empregados que deixam 
de receber seu salário atualizado na data base. 
Acreditamos que, este ano, as negociações se-
rão rápidas e objetivas beneficiando a todos 
os envolvidos”, destacou a presidente Regina 
Pessoti Zagretti.

O presidente e dirigentes sindicais na mesa 
de negociação junto ao patronal
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

O Sincomerciários de Ribeirão Preto re-
alizou no dia 17 de agosto mais uma edição 
do Café Sensorial. O evento aconteceu no 
Espaço Villa di Toscana, na Subsede Campos 
Elíseos e recebeu cerca de 120 pessoas. O café 
contou com a presença de representantes de 
empresas, da OAB, prefeitura municipal, uni-
versidades e entidades sindicais.

O evento é uma atividade de sensibiliza-
ção promovida pela Federação dos Comer-
ciários do Estado de São Paulo, em parceria 
com os sindicatos filiados, com o objetivo de 
atuar sobre os temas acessibilidade e inclusão 
da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho, abordando a diversidade como um 
todo. O Café Sensorial vem sendo realizado 
em várias cidades do estado.

O grande objetivo do Café Sensorial é o 
de conscientizar sobre as dificuldades enfren-
tadas pelas pessoas com deficiências, esti-
mular a abertura de novas oportunidades de 
acesso ao mercado de trabalho e incentivar a 
adoção de novos procedimentos para contra-
tação, como a adequação dos ambientes de 
trabalho, tornando-os mais acessíveis e ca-
pacitação das demais pessoas para adotarem 
comportamentos inclusivos.

A presidente Regina abriu o Café agra-
decendo a todos os presentes e enfatizando 
a importância de ações como essa: “Nós de-
vemos nos preparar para atender a todos os 
públicos e este projeto visa justamente orien-
tar os profissionais como contratar e conviver 
com as pessoas com deficiência” .

Segunda edição do Café Sensorial 

Diretoria do Sincomerciários junto aos alunos da ADEVIRP, das palestrantes  Professora Dra. Lívia Motta - 
especialista em áudio descrição, Marinalva Cruz - Coordenadora do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência 

(PADEF - SP) e da  professora Eunice Aires, da Fecomerciários, uma das responsáveis pelo projeto “ Café Sensorial” 

Convidados participam de dinâmica proposta pela 
dra. Lívia Motta para exemplificar a áudio descrição

Grupo de Dança e Coral da ADEVIRP emocionam o 
público com belíssimas apresentações
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

Faça várias sessões de cinema no 
aconchego do seu lar. O Sincomerciários 
disponibiliza mais de cinco mil filmes na 
Locadora Ritmo, para os associados. A 
locação é gratuita, bastando apresentar 
a carteirinha de sócio. O período de lo-
cação é de dois dias e podem ser locados 
dois filmes por vez. Aproveite!

Rua Marquês de Pombal, 405
 Campos Elíseos - Ribeirão Preto

Fone: 3603-6130
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PRATIQUE ESPORTE E MELHORE SUA QUALIDADE DE VIDA!

ESPAÇO ABERTO DA 3ª IDADE

O Espaço Aberto da 3ª Idade, projeto so-
cial idealizado e mantido pelo Sincomerciá-
rios de Ribeirão Preto, completou em junho 
18 anos. A data foi comemorada com uma 
linda festa no dia 9 de agosto, reunindo mais 
de 100 pessoas no Espaço Villa di Toscana, na 
Subsede Campos Elíseos, para o “parabéns a 
você!”.

O evento foi coroado de alegria, emoção, 
música e dança. As “meninas” recepcionaram 
os convidados com uma bela apresentação 
do coral, comandado pela professora Adria-
na Moraes, e o grupo de dança deu um show 
com as apresentações de “New York, New 
York”, “Dancing Days”, “A Dança das Ciganas” 
e uma homenagem a “Carmem Miranda”, 
tudo com a orientação atenta da professora 
Liedna Ferranti.

Um vídeo com a história do Espaço, re-
cheado de depoimentos e fotos foi apresen-
tado, para que os convidados pudessem co-
nhecer um pouquinho mais sobre o trabalho 

realizado pela presidente Regina e pela coor-
denadora do grupo, Virtudes Del Lama. 

Os vice-presidentes do Sincomerciários, 
Oscar Gonçalves e Fábio Padilha, prestigia-
ram a comemoração e reforçaram a impor-
tância do projeto para a população. “O Espaço 
Aberto da 3ª Idade tem como objetivo trazer 
algo de diferente à vida dos comerciários e das 
comerciárias já aposentados. Fazê-los sair de 
casa e praticar atividades, sempre com muita 
animação e respeito”, ressaltou Oscar. 

Espaço Aberto comemora 18 anos de atividade
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 

COMÉRCIO DO RISO

ABC

Rua Alagoas, 333 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto - (16) 3519-3410

PROGRAMAÇÃO:
- Chapeuzinho Vermelho 
- Projeto Identidade 
- O Pequeno Príncipe 
- Mundinho 

Teatro "A criação da 
Boneca Emília do Sítio do 

Pica-pau Amarelo"

2   Mostra Literária CAPKids

9 de setembro 
das 16h às 18h

O médico chinês e o espertalhão
Um médico chinês não consegue en-

contrar um emprego em hospitais no Brasil, 
então ele abre uma clínica e coloca uma pla-
ca com os dizeres: “Tenha tratamento por               
R$ 20,00. Se não ficar curado, devolvo R$ 
100,00.”

Um espertalhão vê a placa, pensa que 
é uma grande oportunidade de ganhar                    
R$ 100,00 e entra na clínica.

Espertalhão: - Eu perdi o meu sentido 
do paladar.

Chinês: - Enfermeira, traga o remédio 
da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do 
paciente.

Espertalhão: - Credo, isso é querosene!
Chinês: -Parabéns, o seu paladar foi res-

taurado. Me dê R$ 20,00.
O espertalhão, irritado, volta depois de 

alguns dias para recuperar o seu dinheiro.
Espertalhão: - Eu perdi minha memó-

ria, não me lembro de nada.
Chinês: - Enfermeira, traga o remédio 

da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do 
paciente.

Espertalhão: - Mas aquilo é o querose-
ne de novo. Você me deu isso da última vez 
para restaurar o meu paladar.

Chinês: - Parabéns, você recuperou sua 
memória. Me dê R$ 20,00.

O espertalhão, já fumegante, paga o chi-
nês, e volta uma semana mais tarde deter-
minado a ganhar os R$ 100,00.

Espertalhão: - Minha visão está muito 
fraca e eu não consigo ver nada.

Chinês: - Bem, eu não tenho nenhum 
remédio para isso, sendo assim, tome estes                
R$ 100,00.

Espertalhão: - Mas isso aqui é uma nota 
de R$ 20,00!

Chinês: - Parabéns, sua visão foi restau-
rada. Me dê R$ 20,00.

***Em férias 
Três operários entram de férias e vão à 

praia pela primeira vez.
- Quanta água! – o primeiro diz.
- Quanta areia! – o segundo exclama.
Então o terceiro completa:
- Vamos embora antes que alguém traga 

o cimento!


