


e, opcionalmente, "fôrma", quando
há risco de ambigüidade.

Esperava-se que "diretor-presi-
dente" aparecesse ao lado de "dire-
tor-geral", "diretor-gerente" e "dire-
tor-secretário", que o livro registra,
mas isso não ocorreu na errata. O
novo Houaiss registra "diretor-geral"
e "diretor-gerente", mas não "diretor-
secretário". O novo Aurélio ignora
esses compostos com "diretor".

Esperava-se que "rádio-relógio"
fosse incluído, com hífen, porque é
composto por substantivos: é rádio
e, ao mesmo tempo, relógio. Deveria
aparecer ao lado de: radiorrealizador,
radiorreceptor, radiorreportagem, ra-
diorrepórter. Aglutinados, pois "ra-
dio-", sem acento, é prefixoide. Mas
isso não ocorreu no encarte.

Dificuldade
"Sócio-gerente". já no Volp, se as-

semelha ao caso de "rádio-relógio";
são substantivos e agentes: é sócio,
mas atua como gerente. Talvez o "ho-
mem comum", como o chama Becha-
ra, tenha dificuldade para distinguir
entre o substantivo "sócio" e o ele-
mento de composição antepositivo
"sócio-", sem acento, para saber quan-
do ligá-lo por hífen (sócio-gerente),
ou aglutiná-lo ao segundo elemento
("sociocultura", "socioeconomia", "so-
cioeconomista", "sociodrama" e for-
mas semelhantes, quando têm a idéia
de social, sociedade).

A ABL aproveitou a errata pa-
ra promover outras mudanças (ver
quadros). Excluiu-se "centroafrica-
no", relativo à República Centro-
Africana. "Pan-brasileirismo", "pan-
brasileirista", "pan-brasileirístico" e
"pan-brasileiro" foram substituídos
pelos estranhos "pambrasileirismo".
"pambrasileirista", "pambrasileirísti-
co" e "pambrasileiro". Já "superávit",
com acento, foi excluído do corpo do
Volp e passou sem acento (superávit)

para o rol de palavras estrangeiras,
embora os dicionários registrem as
duas formas. "Déficit" figura no rol,
mas o luso "défice" está no corpo do
Volp. Curioso é que as publicações

de interesse geral preferem os apor-
tuguesados "déficit" e "superávit".

"Soto-posto", já no Volp, substi-
tui "sotoposto", acompanhando o in-
finitivo do verbo "soto-pôr", estranha
forma. Por que essa forma, que con-
trariou a tradição, já que "sotopor" é
grafado numa só palavra desde o sé-
culo 16? Porque o acordo foi claro em
relação ao prefixo "soto-"/"sota-", diz
Bechara: "soto-" deve ser unido por
hífen ao outro elemento.

"Soto-pôr" significa sobpor e sub-
por (pôr debaixo ou por baixo de).
Ainda bem que ninguém jamais usa-
rá tal verbo, a não ser para respon-
der a alguma pegadinha; para ga-
nhar algum mimo em concurso; ou
sob tortura intensa.

Aliás, "pegadinha" não consta
do Volp nem do novo Aurélio, mas
o novo Houaiss a registra.
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