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Compromisso
Comunicação e Internet: Escrever e-mail exige cuidados
Com a informalidade e a praticidade do e-mail, é comum as pessoas escreverem de
qualquer maneira, mesmo quando se trata de uma mensagem de trabalho. A
correspondência eletrônica pode até ser usada como um documento, se tiver uma
certificação digital (garantia da autenticidade de origem). Portanto, não tenha pressa,
leia a mensagem duas vezes antes de enviá-la para ter certeza de que não escreveu
nada que possa ser mal interpretado.
A primeira regra de bom português no e-mail é não usar abreviações e, assim, evitar
problemas de compreensão da mensagem. “O e-mail comercial segue as normas
gramaticais brasileiras”. Claro que não é preciso escrever uma tese. A objetividade é
importante, mas não seja direto demais. Evite e-mails muito curtos, porque parece
grosseria, orienta a coordenadora dos cursos de comunicação empresarial do Senac
São Paulo, Marie Suziki Fujisawa.
Outra dica é não usar emotions, as carinhas de programas de comunicação
instantânea, como o Skype, Facebook, Instagram. Carta comercial ou e-mails são mais
formais, não se deve exprimir emoções.
Evite escrever com todas as letras em maiúscula, NO UNIVERSO ELETRÔNICO, AS
LETRAS MAIÚSCULAS SÃO SINÔNIMOS DE GRITOS, e quem receber a mensagem vai
pensar que você está bravo ou gritando.
Evite usar só letras minúsculas, o problema é parecido com o das maiúsculas e podem
irritar o receptor pela informalidade exagerada ou causar a impressão de que quem
escreveu é ignorante.
Escreva com o mesmo cuidado com que escreveria uma carta. Ainda que rápido e
informal, o texto deve estar gramaticalmente correto e ser apresentado de forma
interessante. Nada de frases longas que façam a pessoa que vai ler perder o fôlego e
junto com ele o fio da meada (o comprimento ideal de uma frase é de cerca de 20
palavras).
Quando terminar o e-mail, sempre coloque um fecho : é educado e elegante. Use
expressões como “atenciosamente”, “cordialmente” ou “aguardamos um breve
retorno” e ponha seu nome e cargo na empresa.
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Interessante
Saiba como administrar o seu 13º Salário

“O 13º salário é sempre bem-vindo para ajudar nos gastos de fim de ano, que
isoladamente parecem pequenos, mas quando somados, se transformam em grandes
montantes”, explica a docente do Curso de Administração da Unoeste, Edilene
Mayumi Takenaka.
Ela lembra que, quando o consumidor está endividado, seja no cartão de crédito ou
cheque especial, o mais indicado é quitar as dívidas. “Os juros estão altos e retardar o
pagamento, acarretará em quantias maiores a serem pagas”.
Para a professora, o brasileiro está mais comedido neste final de ano, pelo reflexo da
crise financeira norte-americana. “As pessoas realmente estão cautelosas quanto ao
endividamento junto às instituições financeiras e, portanto, buscam negociar as
dívidas”, ressalta.
Há também quem esteja mais tranqüilo durante as férias e aproveite para gastar com
mercadorias ou serviços. “Contudo, é importante que o consumidor guarde uma parte
do 13º salário, pois com a entrada do novo ano, o primeiro trimestre é repleto de
despesas como matrícula e material escolar, IPVA, IPTU, pagamento de anuidades de
carteiras profissionais, entre outros gastos”, alerta a economista.

Av. Carlos Livieiro, 280 04186-100 São Paulo SP – Fone: 11 2915.3111 – www.ipirangatransportes.com.br

MURAL- NOVEMBRO DE 2014

Concorda?

Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar num
sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou
que você nunca vai ser alguém.

Quem acredita e realiza, sempre alcança.
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Vai valer
Multas no trânsito ficarão mais pesadas a partir de novembro
As multas para os motoristas que provocam situações de risco no trânsito,
principalmente nas estradas do País, pesarão muito mais no bolso a partir do próximo
dia 1º de novembro.
A ultrapassagem pelo acostamento, por exemplo, que atualmente rende multa de R$
127,69, passará a ser penalizada em R$ 957,70 – um aumento de 650%. As multas por
outras ultrapassagens perigosas, como em curvas, subidas e locais sem visibilidade,
também serão reajustadas para esse valor.
O maior aumento, de 900%, será nas multas para quem trafega em pista simples e
força a passagem entre veículos que estão em sentidos opostos e na iminência de
passar um pelo outro.
A multa por essa ultrapassagem de risco, que muitas vezes obriga o outro veículo a sair
da pista para evitar um acidente, vai saltar dos atuais R$ 191,54 para R$ 1.915,40 –o
mesmo valor da Lei Seca.
A mesma sanção também valerá para quem for flagrado disputando "racha" ou
participando de competições de arrancadas ou derrapagens nas vias. Estará sujeito à
multa ainda quem promover esse tipo de competição.
Todas as mudanças constam de lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff (PT) em
maio, um ano depois da aprovação pela Câmara, com o objetivo de frear a violência no
trânsito. Foram 45 mil mortes em 2012, o que representa aumento de 37% em dez
anos.
Além de pagar por valores bem mais salgados, os infratores ficarão sem poder dirigir
por até um ano. Em caso de reincidência em 12 meses, as multas serão dobradas.
Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, as ultrapassagens perigosas são
responsáveis por 5% dos acidentes nas rodovias, mas estão entre as principais causas
de mortes (40% do total).
Especialistas alertavam o governo havia anos de que algumas multas já não surtiam
efeito nem para educar nem para punir os condutores, pois tinham valores muito
baixos.
A estratégia adotada é semelhante à usada na Lei Seca, que teve valor da multa
multiplicado no fim de 2012.
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Aniversariantes do Mês ☺
COLABORADORES

Dia 4
Priscila Perobelli
Dia 12
Jose Rosembeg Alves
Dia 15
Jose Vanderlei Ramirez Paiva
Dia 17
Alexander Alves da Silva
Dia 18
Anaor Xavier Mendonça
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