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Parte I, dicas gerais
1. Passe o dia inteiro no escuro e deixe só seu monitor do pc
ligado.
2. Pra facilitar isso, compre uma lanterna (recarregável) e retire
as lâmpadas dos terminais.
3. Sempre que for fazer socialzinha cobre 10 reais pra diarista.
Arrume tudo no dia seguinte por você mesmo OU chame a
diarista pra fazer uma limpa geral na casa.
4. Roupa: só use fora de casa.
5. Só dê uma descarga por dia.
6. Banho, ninguém precisa disso a semana toda
adote a velha ﬁlosoﬁa dos sábados.
7. Não almoce fora de casa, viva de miojo!
8. Mije no box.
9. Duas coisas que você JAMAIS deve economizar pra comprar:
produto de higiene e marca de macarrão. Carne de porco
também.
10. Fazer com que a galera tire os sapatos ao entrar fará com
que vc varra menos poeira.
11. Quando andar pelado pela casa, use uma toalha quando for
sentar, aﬁnal de contas, vc não vai querer sair "carimbando" a
casa toda.

12. Internet é de boa, tem pacotes absurdos por 50 reais nos
centros grandiosos. água é só não tomar banho ou não bater
uma no banho que tá de boa. Energia nunca tente gatos, seus
aparelhos vão ﬁcar bem afrodecendentes se me entende.
Comida compre com vales, é sempre melhor. Se for ao
mercado, compre de monte, sai mais barato. Diarista não
contrate por mais de 100 reais dia, é roubo. E é isso. Ah sim,
nunca leve putas pra casa, acontecem coisas bem estranhas
quando se faz isso.
13. Só compre legumes em "sacolão" ou feiras e evite
comprá-los do dia 4 ao dia 15, eles triplicam de preço. Carne é
relativamente mais cara que frango e rende menos.
14. Escolha MUITO BEM a pessoa com quem você vai morar.Dê
preferência pra gente mais velha que você,ja converse logo de
inicio todas as questões, como limpeza, espaços, cozinha, etc.
E de preferência, se puder escolher, more sozinho, que às
vezes vale a pena.
15. Batata doce e frango. É barato, saudável e você
automaticamente ﬁca monstrão.
16. Quando o dinheiro tiver bem curto pra sair faça sociais na
sua casa com seus amigos (amigos fazem menos bagunça que
desconhecidos)Você cede o espaço da casa, da geladeira e
oferece a musica, eles que tragam a cerva. Com certeza vai ter
bagunça, mas é um pequeno preço a se pagar comparado se
você tivesse saido, se algum amigo seu apagou na sua casa é
melhor ainda, é mais mão de obra pra te ajudar na arrumação
do dia seguinte.

17. Sempre acompanhe o jornalzinho de ofertas do
supermercado.
18. Melhor dica: faça sua comida, é muito caro viver de
restaurante e/ou comida congelada.
19. Preﬁra comprar também coisas que duram mais tempo se
você for cozinhar só pra você ou até duas pessoas. por
exemplo: tempero fresco acaba estragando, compra
desidratado. e tenta deixar as coisas o mais prático possível:
cozinha o feijão todo e guarda em potinhos individuais pra
todo dia só ter que botar na panela pra esquentar e temperar.
20. Dá pra se alimentar bem com coisas diferentes do
"rrozfejão" também: brócolis, espinafre, cenoura, mandioca,
etc. São mais fáceis de preparar, inclusive.
21. Faxina: tenta fazer um pouco todo dia, chega em casa, dá
uma descansada e depois varre, no outro dia passa pano, no
outro dia limpa os móveis. se você deixar tudo pra um dia só,
vai ﬁcar cansado pra caramba e vai deixar de aproveitar seu
descanso, e depois vai querer ﬁcar contratando faxineira que é
um gasto desnecessário e alto.
22. Se você se exercita, largue a academia e treine em casa.
Com o dinheiro de uma mensalidade dá pra comprar um
bocado de pesos
23. Esqueci... Aprenda a comprar remédios, mesmo sabendo
que altomedicação é phoda, tu tem que saber dos paranaues
das farmacias.

24. Máquina de lavar: não tem essa frescura de ﬁcar separando
roupa não, só tem que separar roupa que solta tinta, essas tem
que ser lavadas à mão. tem que ter cuidado tambem com
coisas que soltam muito pelo pra nao serem lavadas com
coisas que pegam pelo, ou, se forem, só colocar elas dentro de
uma fronha pra lavar. junta o máximo de roupa possível pra
poder economizar água e energia.
eu lá em casa só separo as roupas brancas de vez em quando,
quando começam a ﬁcar mais encardidas, e aí deixo juntar
bastante roupa branca pra lavar junta usando alvejante e tal,
pra não gastar água e energia atoa.
25. Se liga, guarde sempre a nota ﬁscal da feira que faz, assim
tu controla os preços de mercado, e digo, a diferenças de
produtos pela marca não vale o custo... O mais barato possível
sempre.
27. Lavar roupa na a mão é um bom exercício também.
28. Nunca compre comidas que só duram 1 dia.
29. Passar roupa gasta muita energia, se você dobrar logo ao
tirar do varal ela já ﬁca sussa.
30. Sabão em pó liquido rende....desinfetante pode ser
qualquer um, o mesmo para agua sanitária, Bom Ar quatro
odores vai lhe salvar de encrencas juvenis, panelas com teﬂon,
copos sempre de plástico quando não descartáveis.
31. Roupa se lava em casa, compre um tanquinho dez quilos,
economiza energia, torcer roupa é fácil.

32. Banheiro: ao invés de ter bom ar pra disfarçar o cheirinho
desagradável quando ﬁzer o número 2, tem uma técnica mais
barata que é o fósforo. acende um fósforo e o cheiro some.
33. Pode criar inimizade com o vizinho do lado e o vizinho de
baixo, mas nunca, repito, NUNCA ﬁque inimigo do vizinho de
cima.
34. Estender roupa é mole, abra a roupa, bata como se
quisesse retirar alguma sujeira, depois de toda solta, você pega
o prendedor... Se estende assim : Camisa e pelas mangas, calça
pelo cois, lenços em duas partes, roupa intima uma afastada da
outra, o mais esticado possivel.
35. Presta atenção nos reﬁs: tem coisa que vale muito a pena
comprar reﬁl, tipo nescau. agora, tem coisa que o reﬁl é o
mesmo preço ou mais caro até do que o com embalagem,
cuidado pra não se enganar.
36. Em relação à internet, não sei se alguém já sugeriu, mas se
for morar em ap, rola dividir com o vizinho, por exemplo: um
pacote de 30mb dividido por dois é mais barato que um de
15mb pra cada um. mas tenta conhecer o vizinho primeiro, ser
amigo tal, pra ter intimidade pra dar esporro nele caso ele
esteja abusando do torrent e foda com a sua conexão.
37. Raspe a cabeça.
38. Tenha no mínimo três baldes... De diferentes tamanhos.
39. Descobrirás no longo prazo que morar sozinho sozinho é
bem melhor do que dividir ap com mais alguém.

40. Importante - suco de laranja é mais barato e mais saudavel
comprando a laranja e fazendo na hora. tenha uma torradeira,
compre manteiga de verdade com sal (é mais cara mas dura
mais e é mais saudável), duas xícaras e meia de água pra cada
xícara de arroz. vegetais simples no bafo e carne sempre
grelhada. GG vida.
41. Outra coisa pra economizar: vi que alguém aí já sugeriu de
fazer as sociais em casa ao invés de sair, e realmente é bem
mais barato. além disso também hoje em dia há muita
facilidade (internet <3) de aprender a se fazer o que você tiver
vontade, em casa. então não vale a pena pagar preço altíssimo
de japonês, mexicano, pizza, hamburguer, torta, cupcake,
brownie, sei lá, fora de casa, se você pode fazer em casa e ﬁcar
bem mais barato e às vezes até bem mais gostoso, e é bem
divertido fazer essas coisas com amigos também.
42. Sério, essa é a maior dica: More sozinho. Já morei com 5
grupos de pessoas diferentes ao longo de 2 faculdades, e os
únicos problemas que apareceram foram por conta de ter mais
gente morando junto. Mora sozinho cara.Mesmo que custe
mais caro o aluguem e tals.
43. Na hora de lavar a louça, coloque um pouco de detergente
num pote com água e vá molhando a esponja lá. Você vai
economizar muito detergente.
44. Nos comodos menos importantes, ou de circulaçao retire
as lampadas.
45. Shorts em tactel serão seus amigos. Preﬁra sem estampa.

46. Congele tudo.
47. Use todas essas dicas:
http://twistedsifter.com/2013/01/50-life-hacks-to-simplify-you
r-world/
48. Talvez você deve tá começando a faculdade agora ou
alguma coisa do tipo pra ir morar longe da casa dos pais. Logo,
dividir o AP com alguém é de lei. A unica coisa que você vai
perceber no longo prazo é que a pessoa, por mais legal que
seja, vai começar a pesar no seu saco. Imagine que seja como
um casamento, que nem proveito de uma trepada você vai
conseguir ter.... (Dependendo das circunstâncias...enﬁm...)
49. "Congele tudo" quando for comer, deixa no sol.... demora,
mas nao existe conta de sol pra pagar.
50. Se for morar em região litorânea, faça do mar o seu
banheiro e lava-roupas.
51. Se sua namorada animasse morar com você seria uma
redução de gastos foda, porque seriam duas pessoas
ocupando apenas um quarto, uma cama, um banho inclusive
(pra economizar)... com mais um morando junto vocês
dividiriam o custo de praticamente 2 pessoas, ou 2 e meia, por
três.
52. Fique amigo do porteiro. (Mas não coma a ﬁlha dele! Eles
tem facas enormes)
53. Dica pra economizar: para de beber refrigerante, água é
muito mais barata.

54. Use as camisinhas do governo, só não abra na frente da
gatinha.
55. torrent > tv a cabo.
56. Quando não tiver usando um aparelho tira da tomada.
57. Televisão é aquele aparelho que serve para voce ligar o
videogame.
58. Tome banho com um balde embaixo e use a água para dar
descarga. Um banho de 5 minutos enche quase um balde, que
dá umas duas três descargas. E ainda a água é cheirosa, só
meio turva.
59. NETFLIX.
60. Fique de olho nas promoções dos mercados, quando ver
algo realmente bom faça um puta estoque.
61. Vegetais frescos e frutas da estação serão a base da sua
alimentação. va ao mercado nos dias de feira/sacolão e
aprenda a identiﬁcar os vegetais frescos e aprenda as estações
das frutas.
62. Não sabe identiﬁcar as coisas frescas? pergunta pra velha
do seu lado direito.
63. Voce vai ﬁcar maravilhado como salada pode ser uma
refeição e pode ser GOSTOSA.
64. Vale inclusive levar papel higiênico do trabalho pra casa pra
economizar.

65. Quanto a comprar comida, compre a quantidade mensal
fora dos "dias de pagamento", que é do dia 5 ao dia 15, as
coisas sobem MUITO de valor quando o salário das pessoas é
pago, mercados são ﬁlhos da puta.
66. Eu já morei em frente a dois hipermercados, tu economiza
uns 300 reais se for lá comprar as promoções todo dia, é
bizarro.
67. Levar papel higiênico de banheiro coletivo é vacilo, não da
tempo de olhar se tem papel quando se está com caganeira,
seja lelek consciente. (Nota do editor: 64 ou 67, vai da
consciencia do lelek.)
68. Faça um levantamento de quantas velhinhas tem no
prédio/redondeza, se houver um número satisfatório começa
a vender aovn/natura pq elas consomem pra caraaaalho e
pagam em dia.
69. Carro? livre-se dele.
70. Bike é barato e faz bem.
71. Tenta manter SEMPRE a louça lavada pq sim: começa a
brotar uns mosquitos mto sinixtros sabe se lá de onde. Deixa a
roupa sem lavar, mas a louça, NÃO, nunca. lata de cerveja tb é
foda.
72. Ah, e se alimentar de lasanha/congelados não vale a pena.
73. Requeijão vai estragar quando ainda estiver na metade do
pote, é a lei.

74. Antes de casar morei com: 1) 23 brothers e 24 tchutchucas; 2) 3

tchutchucas e 1 brother; 3) 1 brother e 4) 5 brothers. Seguem minhas 10
valiosas dicas:
I) Se puder, não divida o quarto (eu nunca pude);

II) Compre um gaveteiro com chave pra guardar suas guloseimas e grana sem
se estressar;
III) Guarde um garfo, uma faca, uma colher e um prato no seu gaveteiro e
garanta seus talheres sempre disponíveis. Se ninguém lavar a louça, não fará
muita diferença pra vc.
IV) Compre caixas de goiabinha/barra de cereal num atacadão e venda pra
galera de casa e visitas a preço de americanas (qdo morei com 47 pessoas,
pagava o aluguel só com isso). A galera é preguiçosa e vai sempre comprar
contigo ao invés de sair pra comprar alguma coisa);
V) Cubra sua cama com um forrão por cima - a galera sempre vai trepar na sua
cama qdo vc não estiver em casa e vice-versa. Sendo assim, proteja seu
patrimônio;
VI) Mesmo que esteja sozinho, não use o xvideos na sala da república. Não
obrigue outros a verem as cenas que eu vi (a não ser que esteja acompanhado
- aí tá tranquilo);
VII) Havendo impasses, é mais delicado reclamar com as tchutchucas. Preﬁra
morar com brothers (em último caso, porrada resolve);
VIII) Se você não gosta de cigarro, presta atenção se a pessoa fuma ou não
antes de vc morar junto (mesmo que não seja no mesmo quarto);
IX) Compre kits de iluminação (laser, strobo etc). Hoje são baratos e farão da
sua república "O" lugar para as confraternizações;
X) Compre um PlayStation com Fifa, Mortal Kombat e 2 ou mais controles e
garanta a felicidade geral da nação; e
XI (a lista é minha e coloco qtos itens eu quiser)) Aproveite ao máximo a fase
mais tensa e divertida da sua vida.

75. Minhas dicas são: se você sabe cozinhar, cozinhe e os outros lavam a louça.
Se você não sabe cozinhar, faça com que lavar a louça seja sua tarefa. Ninguém
é sua empregada. Sempre pegue panﬂetos de supermercados. Direto rola
promoções muito boas.
76. A única coisa que eu coloquei na cabeça desde que saí de casa é NUNCA
retroceder. Se for mudar que seja pra uma casa melhor, um bairro melhor,
uma marca melhor, um restaurante melhor, etc.
77. Não se iluda com o preço do sabonete, vale a pena usar Phebo, que cheira
melhor, dura mais e tem uma embalagem bem art nouveau.
78. Lembrei de mais uma: arrume o telefone do faz-tudo da região pra quando
algo quebrar (e ﬁca olhando o trabalho do cara pra aprender a fazer também)
79. Google: DIY morar sozinho.
80. Dica: não compre aqueles shampoos 3 em 1 (sabonete líquido, espuma de
barbear). OU até compre, mas use para tudo, MENOS pro cabelo. Vai ressecar
a porra toda.
Ou então adote a dica dos amigos: raspe o cabelo.
Aproveita raspa o suvaco também, ﬁca mais fácil de limpar.
81. Se puder, compre um aspirador de pó, desses com saco lavável ou sem
saco. Acho mais prático do que ﬁcar passando vassoura e juntar com pá pra
botar no lixo. Da pra usar várias vezes e esvaziar o saco de vez em quando.
82. Com os itens listados abaixo vc vive 1 semana de barriga cheia e ainda ﬁca
grande:
Duzia de ovos: 3,80
2 kg de Frango: 20,00
Batata doce: 2,70 kg
83. Bike, mano. Adota bike. Tu ainda faz exercício, pode parar em qq lugar, etc.
Depois tu compra teu carro.
Sobre o lance de ﬁcar suado, vai mais devagar. Ou leva uma outra roupa na
mochila e se troca no trabalho.
Pra tudo tem um jeito. basta querer.

84. Se tu curte doces, gelatina é facinho de fazer e barato em qualquer lugar.
85. Chá mate ta pra café tanto quanto chiclete ta pra ex-fumante. Barato e
rende pra caralho. Da pra tomar pelando no frio e gelado (ou batido com
gelo) no calor.
86. Dá pra tomar banho quente sem pagar nenhuma fortuna na conta de luz,
é só entender que é um banho e não um spa.
87. Tenha ferramentas, tipo martelo, chave de fenda, chave phillips,
grapeador, essas paradas salvam na hora da gambiarra.
Leleks, ia fazer uma parte II, de outros, com os comentários mais
engraçados do que úteis, e os sem noção, mas isso é mais legal ler no
contexto do post em si, então aqui ﬁca o link do post de onde foram
retiradas todas essas dicas. Eu não editei praticamente nada para deixar
ﬁel, só coloquei letras maiúsculas no começo das frases.
É isso, guardem isso com carinho, um dia pode ser útil. E creio que o post
vai permanecer lá, como uma referência com mais conteúdo.
Agradeço a todos os Leleks que compartilharam as dicas ou ﬁzeram
piadinhas.
Hygor Vinícius Rodrigues, 2014.
Grupo Lektronik.
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