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Pegadinhas
da língua portuguesa

Por João Bezerra de Castro

Acentuação dos hiatos

Antes do estudo da acentuação gráfica é necessário relembrar que:

1. Na língua portuguesa, a vogal é a base da sílaba, isto é, cada sílaba é 
constituída apenas por uma vogal, e à vogal se agregam, ou não, 
semivogais e consoantes. Portanto, só existe sílaba se existir vogal.
Na palavra costureira, por exemplo, há quatro vogais (o, u, e, a) e quatro 
sílabas (cos-tu-rei-ra). A letra “i”, da sílaba “rei”, é uma semivogal.  
2. Ditongo é a sequência de uma vogal + uma semivogal, ou vice-versa, 
na mesma sílaba. No ditongo crescente a semivogal (som emitido com 
menor intensidade) vem antes da vogal (som emitido com maior 
intensidade): água, gênio, linguiça, unguento, vácuo. No ditongo 
decrescente a vogal vem antes da semivogal: coronéis, ouro, pão, 
vaidade. As palavras circuito, fortuito, gratuito e intuito não recebem acento 
gráfico. A pronúncia tônica recai no “u” (“cir-cúi-to”, “for-túi-to”, “gra-túi-to”, 
“in-túi-to”). São ditongos decrescentes e não hiatos.
3. Tritongo é o encontro de uma vogal entre duas semivogais numa 
mesma sílaba: enxaguei, iguais, Paraguai, saguão.
4. Hiato é a sequência imediata de vogal + vogal, formando sílabas 
diferentes: ca-a-tinga, a-in-da, fri-ís-simo, ja-ús, ra-i-nha, secretari-a, ve-í-
culo.
Obs.: As semivogais “i” e “u” podem vir representadas pelas letras “m” e 
“n”: ontem (ditongo “em”); mínguam (tritongo “uam”). 

Há uma regra de acentuação específica para os hiatos. Levam acento 
agudo o “i” e “u”, quando representam a segunda vogal tônica de um 
hiato, desde que estejam sozinhos na sílaba ou seguidos de -s. Exemplos: 
aí (a-í), baía (ba-í-a), balaústre (ba-la-ús-tre), baú (ba-ú), caía (ca-í-a), 
caído (ca-í-do), caíste (ca-ís-te), egoísta (e-go-ís-ta), Heloísa (He-lo-í-sa),  
juízes (ju-í-zes),  Luís (Lu-ís), país (pa-ís), proíbem (pro-í-bem), saí (sa-í), 
saída (sa-í-da), uísque (u-ís-que), viúva (vi-ú-va).
Observações:
1. Justificativa para o uso do acento gráfico na regra acima: indicar hiato, 
impedir ditongação. Ex.: Eu possuí. Com acento, trata-se da primeira 
pessoa do singular do pretérito perfeito do verbo possuir. Sem acento fica 
possui: terceira pessoa do singular do presente do indicativo do mesmo 
verbo possuir: ele (ou ela) possui. Outro exemplo: Amor doído (que causa 
dor). Amor doido (amor exagerado).
2. Não se acentuam o “i” e o “u”: a) quando formam sílaba com letra que 
não seja s: amendoim (a-men-do-im), cair (ca-ir), contribuinte (con-tri-bu-
in-te), diurno (di-ur-no), juiz (ju-iz), raiz (ra-iz),  Raul (Ra-ul), ruim (ru-im), 
sairdes (sa-ir-des), saiu (sa-iu); b) quando seguidos de “nh”: bainha (ba-i-
nha), campainha (cam-pa-i-nha), moinho (mo-i-nho); c) nas palavras 
paroxítonas, quando essas vogais (i e u) estiverem precedidas de ditongo 
decrescente: baiuca (bai-u-ca), bocaiuva (bo-cai-u-va), feiudo (fei-u-do), 
feiura (fei-u-ra), maoismo (mao-is-mo); d) se estiverem repetidos: 
mandriice (man-dri-i-ce), xiita (xi-i-ta). 
3. Serão acentuadas as vogais tônicas “i” e “u” das palavras oxítonas, 
quando mesmo precedidas de ditongo decrescente estão em posição final, 
sozinhas na sílaba, ou seguidas de s: Piauí (Pi-au-í), teiú (tei-ú), tuiuiús (tui-
ui-ús).     
4. Não se coloca acento circunflexo na primeira vogal dos hiatos ee e oo: 
creem, deem, leem, veem,  abençoo, abotoo, coroo, enjoo, perdoo, voo, 
voos.
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aaaaaaaajjjaaaa coração para 

Haguentar a espera pela Jornada 
Cultural 2014. Mas está chegando 

a hora! E a programação vem recheada de 
atrações. Preparem as telas, as máquinas 
fotográficas, a pena e a cuca porque as 
inscrições já estão abertas. Nesta edição 
do Luta Bancária você fica por dentro de 
tudo! Haja coração! 

Hipóteses
(Concurso 2012)

Tanto faz.
A mente evapora quando o corpo cai!

O ocaso com vermes e pó,
o túmulo.

Ou esperas por algo mais?
O eterno retorno, a alma vagando só,

o cúmulo.
Delícias de um jardim.

Martírio em transe sem fim.
Tanto faz.

A mente evapora quando o corpo cai...
A essência da vida muda.

Singela chance, arredia se esvai;
muda

Jornada 
Cultural

2014

Bancários estão convocados para plenária geral dia 23 de julho que
definirá os rumos da Campanha Salarial 2014

Júlio César Miara
Funcionário do Banco do Brasil PSO Alecrim

s bancários do Rio Grande do Norte 

Otêm um encontro marcado no dia 23 
de julho, a partir das 18h, na sede do 

Sindicato. A plenária vai debater e definir os 
rumos da Campanha Salarial 2014. 
 O painel inicial contará com a 
presença do ex-coordenador geral do 
Sindicato e funcionário aposentado da Caixa, 
Liceu Carvalho. Na ocasião, os delegados 
sindicais da Caixa tomarão posse. A plenária 
é aberta a toda a categoria.
 Após a plenária do dia 23 de julho, o 

Sindicato vai começar a percorrer todas as 
agências do RN para ouvir as principais 
queixas dos bancários e esclarecer dúvidas 
sobre a pauta de reivindicações da 
categoria. 
 As rodas de conversa são 
tradicionais na Campanha Salarial e ajudam 
a mobilizar os trabalhadores para a greve. 
Em 2014, ano de eleição, é fundamental que 
os bancários se planejem e unam forças 
para derrotar o governo Dilma e os 
banqueiros.

PLENÁRIA 
23 de julho

DEFINE



Editorial

or mais que a humilhante goleada por 7 x 1 

Psofrida diante da Alemanha ainda demore a 
cicatrizar, o futebol brasileiro deve aproveitar 

o momento para se reinventar. E entenda-se por 
reinvenção transformar o que está errado em lição. 

 É difícil acreditar que alguma coisa mude a 
curto prazo com a CBF sendo organizada por cartolas 
corruptos e ligados à ditadura militar, mas é preciso 
começar de alguma forma. Logo após a vergonhosa 
goleada, o ex-craque e hoje deputado federal Romário 
(PSB) pôs o dedo na ferida. 

 Em nota distribuída à imprensa, Romário disse 
o que  todo o brasileiro minimamente informado sabe, 
mas alguns não têm coragem de dizer. Foi crítica para 
todo lado. Sobrou até para Henrique Alves, presidente 
da Câmara Federal e candidato ao governo do Rio 
Grande do Norte. O baixinho lembrou que Alves 

engavetou a CPI da CBF que ele, Romário, pretendia 
instalar na Casa.

 O eco de Romário é estendido à bancada da 
bola, que defende os escusos interesses da CBF no 
Congresso, e segue até aos mandatários da Fifa. 
Aliás, semana passada, a polícia civil do Rio de Janeiro 
prendeu um dos sócios de Joseph Baltter acusado de 
participar de um esquema de venda de ingressos 
falsos na Copa. 

 A lama é geral e atinge a todos. Para se reeguer 
dentro de casa, o Brasil vai precisar reconhecer a 
queda e levantar a poeira, como diz o samba de Paulo 
Vanzolini. É necessário, o quanto antes, afastar gente 
da laia de um José Maria Marin, Marco  Polo Del Nero, 
Ricardo Teixeira (foi tarde!) e outras tragédias que 
levaram o futebol do país, quanta ironia, para o buraco 
do fuleco.

Luta Bancária
é uma publicação do
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do Rio G. do Norte
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Os artigos assinados não refletem necessariamente a opinião do jornal

EXPEDIENTE

O buraco do fuleco

Sindicato leva aposentados

para festa de Sant´anna

Sindicato exige fim da chibata no Bradesco

Sindicato devolve
BB abusa de metas e 

imposto sindical
paga com o bolso

02

Marta Turra, Eduardo Xavier e Izolda Capistrano se reuniram com gerente da agência Igapó para pedir fim do assédio moral 

Justiça do Piauí condena Banco do Brasil a pagar
R$ 5 milhões por impor metas abusivas a bancário

uando os bancários do Rio 

QGrande do Norte percebem nos 
contra-cheques o desconto do 

Imposto Sindical, só têm uma certeza: 
que o Sindicato do RN devolverá aos 
trabalhadores a parte que lhe cabe. 
 A devolução é encarada pelo 
Sindicato como obrigação. Está na 
carta-programa que a gestão defendeu 
junto aos trabalhadores na primeira 
campanha eleitoral que venceu e 
nunca deixou de ser cumprido. No 
Brasil são pouquíssimos os sindicatos 
que devolvem aos sindicalizados o 
famigerado Imposto Sindical. Além do 
Rio Grande do Norte, o sindicato de 
Bauru, em São Paulo, e do Maranhão 
também não aceitam receber uma 
verba descontada na marra da conta 
dos trabalhadores. 
 A justificativa é muito simples. 
Para esses três sindicatos, todos 
filiados a CSP/Conlutas, o trabalhador 
deve contribuir com seu sindicato 
porque acredita nele, e não porque é 
obrigado. A contribuição financeira dos 
sindicalizados é fundamental para o 
fortalecimento da entidade, mas deve 
ser de forma espontânea, e nunca 
impositiva.  

FICHA DE INSCRIÇÃO / DELEGADO SINDICAL

BANCO DO BRASIL, BNB E BANCOS PRIVADOS

Nome completo:

Matrícula funcional:

Banco: Agência:

Telefone: E-mail:

Local e data:

Assinatura

 Sindicato dos Bancários 

Oquer o fim da chibata no 
Bradesco. No dia 9 de 

julho, os diretores Marta Turra, 
Eduardo Xavier e Izolda 
Capistrano se reuniram com o 
gerente geral da agência de 
Igapó e exigiram o fim do assédio 
moral. 
 O Sindicato tem recebido 
várias denúncias de funcionários 
sobre a abordagem dos gestores 
daquela agência. É com a 
chibata na mão que o Bradesco 
exige o cumprimento das metas 
de seus trabalhadores. 
 O gerente geral ouviu a 
diretoria e se comprometeu a 
resolver a situação com uma das 

gerentes denunciadas de forma 
categórica por vários bancários. 
 O Sindicato reafirmou 
que a luta contra o assédio moral 
estará mais uma vez na pauta de 
reivindicações da categoria 
durante a Campanha Salarial 
2014 e avisou ao gerente geral 
que, se o problema não for 
resolvido logo, a denúncia será 
feita diretamente ao Ministério 
Público do Trabalho.   ‘‘Assédio 
Moral é crime. O silêncio só 
favorece o assediador(a). 
Denuncie!  Foi uma boa reunião, 
mas foi uma pena que a gerente 
denunciada não quis dialogar 
com o Sindicato’’, comentou 
Izolda Capistrano .

 Sindicato dos Bancários do RN disponibilizará aos sócios 

Oaposentados um ônibus para uma viagem bate-e-volta a Caicó, 
quinta-feira, 24/7/14, dia da realização da tradicional Feirinha de 

Comidas Típicas.
 As inscrições serão realizadas na sede do Sindicato, das 9h às 
17h, ou pelo telefone 3213-0394, com os funcionários Genessi ou Joana, 
e  se encerrarão ao meio-dia (12 horas) da segunda-feira, dia 21/7/14.
 O(a) associado(a) interessado(a) tem direito a um(a) 
acompanhante e deverá informar, no ato da inscrição, o nome completo e 
o número do CPF e da Carteira de Identidade.
 O ônibus sairá às 6h da manhã do dia 24, da sede do Sindicato, 
na Avenida Deodoro  da Fonseca, 419, Petrópolis, Natal-RN, e retornará 
às 15h do mesmo dia.
 Será feita uma parada às 6h30 no Posto de Combustível Novo 
Horizonte (ao lado da Lampadinha), na  BR 101, para o acesso daqueles 
que assim desejarem.

gora vai doer no bolso. A Justiça do Piauí 

Acondenou o Banco do Brasil a pagar R$ 5 
milhões  por expor seus gerentes à 

cobrança de metas absurdas, através de 
mensagens de celular e emails. Na ânsia de 
gerar cada vez mais lucros, o BB praticava o 
crime de assédio moral contra seus funcionários. 
E agora vai pagar muito caro por isso.  
 A sentença também obriga a instituição 
bancária a contratar profissionais especializados 
em saúde mental no trabalho para elaboração de 
diagnóstico sobre as condições organizacionais.
Contatado pelo UOL, o Banco informou que "não 
compactua com qualquer prática de assédio" e 
que irá recorrer da decisão.
 O BB foi processado pelo MPT (Ministério 
Público do Trabalho) após denúncia feita pelo 
Sindicato dos Bancários, que alegava que os 
funcionários adoeciam por causa de pressões 
sofridas no ambiente de trabalho.
 Pelo menos quatro trabalhadores foram 
afastados de suas atividades e diagnosticados 
com síndrome de Burnout (exaustão emocional 
ou estresse, que pode causar a incapacidade 
temporária ou até definitiva do trabalhador).
 De acordo com a procuradora do Trabalho 
Maria Elena Rego, autora da ação, os gerentes 
eram submetidos a pressões psicológicas.



REGULAMENTO DO CONCURSO LITERÁRIO/2014

PARTICIPANTES:

1. Poderão participar: Bancários(as) da rede pública e privada, inclusive  aposentados(as).
2. É vedada a participação de diretores(as) do Sindicato.

MODALIDADES:

3. Conto e Poesia.

INSCRIÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS:

4. Cada participante poderá inscrever até 02(dois) trabalhos inéditos, por modalidade, em Língua Portuguesa, que não tenham sido 
publicados nem inscritos em outro concurso, premiados ou não.  

5. Os trabalhos deverão ser apresentados em papel A4, em 03(três) vias, digitados em espaço simples, tipo da fonte ARIAL, 
tamanho da fonte (letra) 12 (doze), em apenas uma das faces do papel, com todas as páginas numeradas, sem plágios ou 
adaptações de outros autores, assegurando-se a livre temática dos textos.
6. Cada via deverá ser acondicionada em envelope separado, devidamente lacrado, identificado apenas com o pseudônimo e 
a modalidade (conto ou poesia), na parte externa do envelope.
7. Num quarto envelope, o participante deve acondicionar um CD contendo os trabalhos (contos e/ou poesias) e a Ficha de 
Inscrição, devidamente preenchida e assinada, lacrar o envelope e identificar com o pseudônimo na parte externa do envelope.
8. Qualquer identificação desclassificará o(a) candidato(a).
9. Os trabalhos deverão ser entregues na Secretaria do Sindicato dos Bancários do RN, na Av. Deodoro da Fonseca, 419, 
Petrópolis, Natal-RN, até às 18h do dia 15/8/14.

COMISSÃO JULGADORA:

10. A Comissão Julgadora será composta por 03(três) membros, selecionados pela diretoria do Sindicato.
11. As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis.

PREMIAÇÃO:

12. Serão classificados 03(três) trabalhos, por modalidade (conto e poesia), com a seguinte premiação:
1º lugar: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
2º lugar: R$ 1.000,00 (mil reais);
3º lugar: R$    800,00 (oitocentos reais).

13. Além da classificação acima, será indicado 01(um) trabalho, por modalidade, com Menção Honrosa.
14. No dia 29/8/14, será divulgado o resultado. Nessa mesma data, a partir das 20h, será feita a premiação, na Área de Lazer do 
Sindicato, situada na Rua Nísia Floresta, s/nº, no Bairro de Nova Parnamirim.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

15. Os trabalhos inscritos não serão devolvidos aos participantes.
16. Os participantes autorizam o Sindicato a publicar, divulgar e reproduzir os trabalhos, selecionados ou não, sob a forma 
que julgar conveniente, como também renunciam a qualquer pagamento a título de direitos autorais.
17. Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela diretoria do Sindicato.
18. A inscrição configura a concordância do participante com o presente Regulamento.

JORNADA CULTURA DOS BANCÁRIOS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO LITERÁRIO

Nome: .........................................................................................................................................

 Endereço: ....................................................................................................................................

Banco:.............................................. Agência: ............................................................................

 Telefone: ...........................................................................................................

Modalidade:   (  )  conto                             (  ) poesia 

Títulos:  ...................................................................
............................................................................

Assinatura: .................................................


	Página 1
	Página 2
	Página 3

