
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 
Como surgiu a expressão pão duro? 
Entre as várias versões sobre a origem da expressão, uma delas 
remete a um fato ocorrido no Rio de Janeiro. No século XX, um 
mendigo passava pelas ruas pedindo qualquer coisa, mesmo que fosse 
um pão duro. Após seu falecimento, descobriram que ele tinha muito 
dinheiro e imóveis em seu nome, ou seja, mesmo com toda riqueza, 
deixava de usufruir dela para enriquecer mais. E assim surgiu a 
expressão pão duro. 

Fonte:www.docedeliciauberaba.com 
 

 

Entenda o significado: “Zangam-se as comadres, descobrem-se as 
verdades” 
Já perceberam que algumas verdades só vêm à tona quando há 
desavenças entre pessoas próximas? É exatamente isso que a 
expressão portuguesa quer dizer. 

https://incrivel.club/admiracao-curiosidades 

 
 
 
Se procurar bem, você acaba encontrando, não a explicação (duvidosa) 
da vida, mas a poesia (inexplicável) da vida (Carlos Drummond de 
Andrade – poeta brasileiro). 

Quando escolho por mim, escolho pela humanidade (Jean Paul Sartre – 
filósofo, escritor e crítico francês). 

Age de tal forma que a máxima de tua ação permita a perpetuação dos 
seres humanos no planeta (Hans Jonas – filósofo alemão). 

Ninguém chega a se tornar humano se está sozinho. Nós nos fazemos 
humanos uns aos outros (Fernando Savater – filósofo espanhol). 

 

         
Filmes 

Eu sou a lenda: Narra a história de um mundo totalmente destruído 
por uma doença que transforma as pessoas em criaturas parecidas 
com “vampiro”. Neville, um cientista militar, é o único imune ao vírus e, 
durante três anos, percorre a cidade tentando encontrar algum 
sobrevivente por meio de envio de mensagens de rádio. Sua busca por 
sobreviventes é acompanhada por vítimas do vírus, que esperam o 
momento de atacá-lo. Durante sua jornada, Neville tenta ainda realizar 
testes com seu sangue a fim de encontrar formas de reverterem os 
efeitos do vírus nos contaminados e promoverem a cura da doença. 
Ano: 2007 
Diretor: Francis Lawrence 
País: EUA 
 
O cidadão ilustre: Narra a história do Sr. Mantovani, Prêmio Nobel de 
Literatura que, depois de recusar grandes e prestigiados prêmios em 
todo o mundo, aceita o convite para receber o Título de Cidadão Ilustre 
de sua cidade natal, na Argentina, que tem sido a inspiração para todos 
os seus livros. Aceitar esse convite foi a pior ideia de sua vida, pois sua 
visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o 
povo local. 
Ano: 2017 
Diretor: Mariano Cohn. Gastón Duprat 
País: Argentina 
 
Livro 
Sueli Brás Monteiro da Palma, plantonista e corretora de redação, 
indica a leitura do livro “O amor nos tempos do cólera”, de Gabriel 
Garcia Márquez. O romance tem relação com a vida dos pais do 
escritor, que enfrentaram a resistência de suas famílias e a distância 
física. Narra a história do amor não realizado do telegrafista, violinista e 
poeta (as mesmas profissões do pai de Garcia Márquez), Florentino 
Ariza, por Fermina Daza.  Um amor platônico levado ao extremo do 
romantismo, nos fins do século XIX, no Caribe. 
 
 

 (Sueli Palma) 
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O Vírus que me habita 
  

Apesar da quarentena, não me sinto isolada, pois, com frequência, 
mantenho o contato com amigos e familiares – a tecnologia cumpri seu 
objetivo de manter as pessoas conectadas. Assim, das prosas com 
familiares e amigos, de diversos lugares e de diferentes idades fui 
construindo meu mapa mental para escrever o texto. Como já disse, 
quando escrevo uso não só minhas ideias, mas a de todos com os 
quais convivo. Sou grata pela convivência e pela ajuda.  

Por mais que tento mudar de assunto, não consigo, pois a 
pandemia e o isolamento são assuntos do momento. Já com o tema do 
mês definido, recorri aos amigos para aumentar meu repertório e a 
todos perguntei qual a expectativa para o mundo pós pandemia, se ela 
seria um divisor de água no mundo contemporâneo, se as pessoas 
seriam mais solidárias, enfim, se haveria uma mudança de 
comportamento em todos os sentidos. Sinceramente, eu esperava 
respostas positivas, mas independentemente da idade, a maioria não 
foi.  Para alguns, sairemos ainda piores, sobretudo no que se refere ao 
meio ambiente, pois na ânsia para recuperar o atraso, a pressão sobre 
os recursos naturais será ainda maior. Para simplificar, acham que 
teremos um mundo mais digital e menos “humano”.  

Bem, não posso discordar totalmente dessas opiniões, pois esta 
pandemia, se mostra o lado bom do ser humano, por outro lado, mostra 
também a dormência da sensibilidade de alguns  incapazes de atitudes 
que demonstrem um significativo crescimento pessoal – continuam 
indiferentes com o que ocorre em seu entorno. Sugeriria a esses uma 
leitura da mensagem da animação “Sr. Indiferente” para saberem o 
valor de ajudar os outros e como essa atitude lhes faria bem. Outro fato 
desanimador é a luta pelo poder, fizeram da doença um palanque 
político para promoção pessoal; independentemente da sigla partidária, 
foi decepcionante a politização do vírus - a ganância falou mais alto. 
Nem vou discutir o comportamento de outros cujo isolamento é um 
glamour, clara demonstração de que, realmente, não entenderam o 
recado. Enfim, nesse cenário, tenho de respeitar a natural descrença 
de que teremos dias melhores. 

Ainda bem que fui atacada pelo vírus do otimismo e acho que 
terminada essa fase de recolhimento, deveríamos comemorar o 
recomeçar do ano. Sim, uma comemoração sem fogos, sem festas, 
mas de muito agradecimento e com um olhar diferente para o mundo 
que se desponta. Veremos tudo que já vimos, não veremos nada 
diferente, mas teremos um olhar diferente para tudo e para todos a 
nossa volta. Hoje, o uso da máscara atrapalha a comunicação falada, 
mas vi nesse procedimento o lado positivo, além de proteção:  a 
pandemia tapou-nos a boca para que possamos  olhar mais o outro. 
Sei que para muitas pessoas isso ainda é um desafio, mesmo porque 
os celulares e as televisões prendem mais a atenção do que a 
conversa olho no olho.  Para esses, a mensagem da pandemia foi 
palavra ao vento. Poderíamos aprender a olhar como nos ensinou 
Saint Exupéry: com o coração, pois assim o próximo não se torna 
invisível.  

E continuei a procurar argumentos para persuadir meus amigos de 
que não podemos perder a esperança de dias melhores. Os versos do 
poema “Mãos dadas”, de Carlos Drummond de Andrade é o antídoto 
para esse cenário de desesperança. “Estou preso à vida e olho meus 
companheiros. / Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. / O 
presente é tão grande, não nos afastemos. /Não nos afastemos muito. 
/Vamos de mãos dadas”.  Como no poema, hoje, estamos todos 
taciturnos e preocupados, mas leiamos a mensagem do poeta: temos 
de caminhar de mãos para que possamos despertar a esperança. Para 
isso, precisaremos um caminhar mais devagar porque a pressa nos 
impede de ver o que se passa a nossa volta.  

Paro um pouco de escrever, vou até à sacada – olho para o 
parque, apenas a natureza está presente dentro dele. Continua bonito, 
mas triste sem seus eventos. Confesso que é difícil conviver com esse 
cenário – o mundo que conhecíamos parece não existir mais, acabou 
de repente! Não posso desanimar, penso. Claro que o mundo está 
longe de ser perfeito, os indiferentes, os comodistas, os consumistas 
etc. não desaparecerão, mas não posso concordar com a ideia de que 
a humanidade seja um projeto que não deu certo, como já ouvi. Estou 
certa de que somos capazes de irmos em busca do tempo perdido e de 
“Mãos Dadas”, como sugere o poeta, para um recomeço menos 
individualista.  Mais solidário. Estou certa de que “as coisas findas, 
muito mais que lindas essas ficarão”. 

Profª. Sueli Palma 
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    Texto do mês 

 
A fábula da convivência: Uma lição sobre nossas relações 

Inegável que manter relações humanas jamais será uma tarefa simples. Isso 
porque as pessoas são diferentes, apresentam outras necessidades, outros 
pensamentos e diversas manias, frequentemente. 

Isso porque nem todos os dias são flores e há dias em que o fardo da vida 
torna difícil a convivência. Entretanto, como dizia Aristóteles: somos animais 
sociais, portanto, precisamos do outro. Nossa sociedade é dividida por função, 
sem o outro nada funcionaria. 

Mas de forma privada, podemos acabar pensando: “Será que não seria melhor 
passar a me retrair, me afastar um pouco das pessoas que muitas vezes são 
difíceis?” 

Essa fábula schopenhaueriana pode trazer uma lição para encontrarmos a 
justa medida: 

 “Durante uma era glacial, muito remota, quando parte do globo terrestre esteve 
coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio 
intenso e morreram, indefesos, por não se adaptarem às condições do clima 
hostil. 

Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se 
proteger e sobreviver, começou a se unir, e juntar-se mais e mais. 

Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. 

E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se 
enfrentando por mais tempo aquele forte inverno. 

Todavia, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os 
companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, 
aquele calor vital, e afastaram-se feridos, magoados, por não suportarem mais 
tempo os espinhos dos seus companheiros. 

Doíam muito… 

Mas, essa não foi a melhor solução: afastados, separados, logo começaram a 
morrer congelados; os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a 
pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual 
conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver, 
resistindo à longa era glacial. 

E assim sobreviveram. 

Arthur Schopenhauer 

O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele 
em que cada um aprende a conviver com os defeitos do outro, e a valorizar suas 
qualidades. 

POEMAS PARA TEMPOS DE PANDEMIA 

“Mãos dadas” – Carlos Drummond de Andrade 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 

O tempo é a minha matéria, do tempo presente, os homens presentes, 

a vida presente. 

 

 

  Dicas gramaticais 

 

PARA NÃO ESQUECER AS MUDANÇAS DO NOVO 
ACORDO ORTOGRÀFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

- Foi abolido o uso do trema: linguiça/ bilingue/ sequência/ 
frequente 

- Vogais dobradas não têm mais acento: enjoo/veem/ zoo/ 
magoo 

- Não se acentua palavras paroxítonas (as que a sílaba mais 
forte com ditongos abertos: ei, oi):  assembleia/ ideia/ 
heroica 

- Não é usado mais o acento diferencial (aquele feito para 
identificar verbos, substantivos e preposições): para (verbo 
parar) para (preposição) pelo (substantivo, pelo de gato) 
pelo (preposição) 

- Sempre que uma palavra seguida por prefixo começar por 
H separa-se com hífen: pré-história/ anti-higiênico/ super-
herói 

- Se as palavras terminarem e começarem com letras iguais, 
separa-se com hífen. Se as letras forem diferentes, juntam-
se: anti-inflamatório/ micro-ondas/  neoliberalismo/ 
superinteressante 

- Depois dos prefixos co – re – pre – não se usa o hífen: 
coordenador/ reescrever/ preestabelecer 

- Todas as palavras formadas com advérbio NÃO ficam 
separadas sem o hífen: não fumantes/ não governamental/ 
não agressão/ não pagamento 

- Os prefixos ex, pós, pré, pró, vice, sem, além, aquém e 
recém sempre serão acompanhados do hífen: ex-aluno/ 
pós-graduação/ pré-vestibular/ pró-europeu/ recém-casado/ 
sem-terra/ vice-presidente/ além-túmulo/ aquém-mar 

- Não se usa hífen nas palavras compostas com elemento 
de conexão: dia a dia/ mão de obra/ passo a passo 

FONTE: Beatriz Abrantes (www.stoodi.com.br) 

DICAS GERAIS 

Num jornal: Para aonde vamos? – se usamos a preposição 
para não precisamos da forma aonde. 

Correção: ou perguntamos aonde vamos ou para onde 
vamos. 

 Verbos sobressair e proliferar 

O aluno se sobressaiu entre os demais. / Combata o 
mosquito da dengue, caso contrário ele pode se proliferar. 
Verbo sobressair e proliferar são concebidos como 
intransitivos, dispensando o uso do pronome se. 

Correção: O aluno sobressaiu entre os demais. / Combata 
o mosquito da dengue; caso contrário, ele pode proliferar. 

Ceamos ou Ceiamos? – o verbo cear perde o i na primeira 
pessoa do plural do presente do indicativo, como todos os 
verbos terminados em ear.  

Correção: ceamos – Nas festas de fim de ano, ceamos 
com os amigos 

Contribui ouContribue? – os verbos terminados em uir usam ina 3ª 
pessoa do singular do presente do indicativo. 

Correção: contribui  - A leitura contribui para o 
conhecimento do aluno. 

Convido-o ou convido-lhe? – O verbo convidar é transitivo 
direto e rejeita o lhe como objeto.  

Correção: convido-o – Convido-o para a festa de amanhã. 

Convido a família e os amigos a participarem da cerimônia. 
– O verbo convidar no sentido de solicitar a presença de 
alguém, chamar e convocar exige a preposição para e não 
a preposição a. A preposição a será exigida pelo verbo 
convidar nos seguintes sentidos: pedir/ requerer/ ordenar: 
Convidou-o a se retirar. 

Correção: Família Silva convida familiares e amigos para 
participarem da cerimônia de casamento de sua filha 
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