
#31



Uso dos porquês
• Por que (pergunta): 
Por que você ficou?
• Porque (resposta): Porque sim!
• Por quê (pergunta, no final da frase): Fico aqui, por quê?
• Porquê (substantivo): Nunca saberá o porquê. 
Há ou a
• Há (verbo haver, tempo passado): Estou aqui há duas horas.
• A (preposição, tempo futuro): Me encontre daqui a 10 minutos.
Seção, sessão ou cessão
• Seção (departamento, divisão): Seção de frios.
• Sessão (intervalo ou reunião): Sessão de cinema. Sessão secreta. 

 Cem  Sem 
 dúvidas de 
 português

• Cessão (ceder): Ele fez a cessão de bens. 

Esse e Este
• Esse se refere a algo que está perto do outro: Esse sapato é confortável?Em relação a tempo é usado no passado e no futuro: Esse mês será ótimo.• Este se refere ao que está perto de você: Este mês pago as contas.Em relação a tempo é usado o presente: Este é meu lugar.

Essas são as palavras com   erros de ortografia mais recorrentes nas redes sociais• Anciosa, quando o correto é ansiosa. • Familha, quando o correto é família.• Picina, quando o correto é piscina.• Compania, quando o correto é companhia. 
• Mecher, quando o correto é mexer.

Não que seja tarefa fácil, mas é 
fundamental falar e escrever correta-
mente o português. Por quê? O uso 
correto da língua facilita a compre-
ensão, as relações sociais e ajuda na 
ascensão profissional (seja qual for 
sua profissão). Juntamos as dúvidas 
mais frequentes sobre a língua por
                      tuguesa e trouxemos
                          um apanhado de 
                             regras para você 
                              não errar mais.

Mercado Modelo, Salvador 
O Mercado Modelo é um dos princi-

pais pontos turísticos da capital baiana, 
mas quem trabalha por lá diz que o lugar 
é assombrado. O motivo: no local eram 
trancados centenas de escravos vindos 
da África. 

Museu Farroupilha, Triunfo
Na casa na qual nasceu Bento 

Gonçalves, funciona hoje um museu e 
há quem diga que a alma do guerrilheiro 
ainda pode ser encontrada vagando 
pelos corredores do local.

Leprosário de 
São Francisco do Sul 

A antiga cidade de São Francisco 
do Sul abriga inúmeras ruínas e a mais 
famosa fica na bela Praia do Forte, onde 
está localizado o antigo leprosário, hoje 
desativado. Visões e sons estranhos 
atraem e intrigam os visitantes.

Vivenda Santo Antônio, 
Recife 

Recife é tida como a cidade mais as-
sombrada do Brasil, mas para a matéria 
destacamos o casarão onde viveu o es-
critor Gilberto Freyre (o próprio Freyre 
fez um livro sobre as assombrações 
do Recife Velho). A casa abrigava uma 
senzala e na época que o escritor era 

O Halloween - dia 31 de outubro - é
o maior feriado não cristão dos Esta-
dos Unidos e nas últimas décadas sua 
tradição tem se espalhado por todo o 
mundo. No Brasil, nesta época, acon-
tecem festas a fantasia e eventos 
temáticos, mas pensamos que talvez 
você queira entrar no clima viajando. 
Por isso, listamos pontos turísticos 
com fama de mal assombrados.

vivo circulavam notícias de aparições. 
Hoje, a casa é um museu e os relatos 
atuais são de que o fantasma da mulher 
do escritor ainda mora lá. 

Museu do Primeiro 
Reinado, Rio de Janeiro 
O casarão que abrigou Domitila 
de Castro, a Marquesa de Santos é 
conhecido também por ser um lugar 
que atrai a curiosidade dos visitantes 
com sensações que são interpretadas 
como paranormais.

Viagem 
temática: 
Dia das Bruxas



Uma febre editorial tomou conta do 
mundo nos últimos tempos, tudo porque 
um psicólogo resolveu pesquisar com pes -
soas muito bem sucedidas financeiramente 
qual seu estilo de vida e o que eles consi-
deram importante para continuar obtendo 
sucesso. O interessante é que esses hábi-
tos não têm a ver com dinheiro e seja qual 
for sua condição financeira você consegue 
executá-los.

Alguns hábitos 
dos milionários(as):
• Acordar cedo e praticar exercícios 
físicos ou meditar (nada de preguiça).
• Ler diariamente, aprender habilidades 
novas sempre (se melhore continua mente).
• Não reclamar da vida e ter uma atitude 
positiva (não reclame, resolva).
• Ajudar os outros (ninguém cresce só).
• Conhecer e conquistar pessoas              
(empatia e carisma abrem portas).
• Estipular metas e escrevê-las (escrever já 
é uma forma de “materializar” os sonhos).

Não podemos garantir que agindo assim 
você se tornará um(a) milionário(a), mas 
refletindo sobre esses hábitos fica fácil 
entender porque a vida, de maneira geral, 
pode melhorar. Boa Viagem!

Sua bagagem 
é importante

Na sua bagagem de ida vão histó-
rias, e nela você também leva amor, 
conhecimento e surpresas. Na sua 
bagagem de volta tem que haver espaço 
para mais experiências e saudades. Sabe-
mos que na sua bagagem vai um pouco de você!

Viajando de ônibus, você leva até 30 kg de 
bagagem no bagageiro + 5 Kg de bagagem de 
mão sem pagar mais por isso. Quem viaja de ônibus <3
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EXPEDIENTE

Minimize o efeito dos 
agrotóxicos nos alimentos

Seja por causa dos 
preços, seja pela falta 
de oferta em certos 
lugares, nem sempre 
conseguimos consumir 
alimentos orgânicos e 
livres de agrotóxicos. 
Mas cuidados simples 
podem minimizar os 
danos que esses adi-
tivos causam a nossa 
saúde. Primeiro, aprenda esta 
receita: 1 colher de sopa de bicar-
bonato de sódio em um litro de água.
• Todos os legumes, verduras ou fru-
tas devem ser colocados de molho 
nesta solução de 15 a 20 minutos e 
enxaguados em seguida, pois não é 
recomendado ingerir o bicarbonato.
• Algumas frutas e legumes podem
receber uma camada de cera para 
que não percam a umidade e mur-
chem. É o caso da maçã, pimentão 
e berinjela; por isso é bom sempre 
depois de lavar, passar uma escovi nha 
para remover estas substâncias.

• No caso dos tomates, escolha os 
mais maduros. Os colhidos ainda verdes 
recebem mais pesticidas para garantir a 
integridade durante o amadurecimento.
• Verduras como a alface, couve, 
repolho e cebola concentram as toxinas 
nas folhas externas. Retire pelo menos 
a primeira camada e lave-as com a 
solução ensinada.
• Procure consumir legumes, verduras 
e frutas da época, assim como produ-
tos nacionais ou de produtores da 
região. Esses têm menos defensivos 
e hormônios.

Os hábitos 
do sucesso




