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É sempre assim ...

Várias lojas no Cariri

Atendimento seguro
As agências do Banco do 

Brasil em todo o país passarão 
a exigir a apresentação do CPF 
para o atendimento nos termi-
nais de caixa para identificação 
dos clientes e usuários a partir 
da segunda quinzena de abril.

Hortas 
Comunitárias 
se espalham 
pelo Brasil

Plantar e colher em va-
randas ou janelas de casa, no 
quintal ou no meio da cida-
de tem sido uma experiência 
transformadora em muitas 
comunidades. A agricultura 
no meio urbano é uma inicia-
tiva incentivada para aprovei-
tar áreas públicas, produzir 
alimentos orgânicos e aproxi-
mar as pessoas da terra. 

As hortas urbanas des-

pertam cada vez mais curio-
sidade e interesse. Entre os 
atrativos de cultivar o pró-
prio alimento está o de sa-
ber a procedência e garantir 
a qualidade do produto que 
vai para sua mesa. “As pes-
soas estão preocupadas em 
conferir de perto aquilo que 
consomem, querem também 
participar da produção, do 
manejo. Veja nas págs. 4 e 5.

Em Crato mais de dois mil posseiros 
receberam o “Papel de suas Terras”

Governador Camilo destaca o decreto que regulamenta 
promoções dos policiais civis por merecimento

Crato e sua história
Uma cidade cheia de en-

cantos históricos vem perdendo 
sua beleza com a derrubada de 
casas e prédios com suas arqui-
teturas coloniais. Fachadas ri-
camente trabalhadas são troca-
das por paredes lisas e cimento.

Uma rua e um poste
A Rua Josias Sisnando no Cra-
to tem um poste no meio da rua 
e os responsáveis: Prefeitura e 
Enel tem feito ouvido de mer-
cador as sucessivas reclama-
ções. O perigo de um abalroa-
mento é iminente. 

Durante o bate-papo nas 
redes sociais, Camilo Santana 
destacou o decreto que regu-
lamenta promoções dos poli-
ciais civis por merecimento, 
publicado no Diário Oficial do 
Estado do Ceará da última se-
gunda-feira (15). O regime de 
promoções levará em conta a 
quantidade de pontos acumu-
lados pelo policial judiciário 
em qualificação profissional e 
desempenho das suas funções. 
Leia mais detalhes na pág. 06

Agricultores do Crato rece-
beram com festa a realização 
do sonho do “papel da terra”. 
Em nome do Governo do Cea-
rá, os secretário Nelson Martins 
(Relações Institucionais) e De 
Assis Diniz (Desenvolvimento 
Agrário) realizaram a entrega 
de 299 títulos de proprieda-
de em solenidade realizada na 
quadra do Centro Educação de 
Jovens e Adultos (CEJA). Par-
ticiparam do evento o  prefeito 
Zé Ailton Brasil, O deputado 
estadual Fernando Santana e 
vice-presidente da Assembleia 
Legislativa do Ceará, o supe-
rintendente do IDACE, José 

Wilson Gonçalves, e o secretá-
rio executivo de planejamento 
e gestão interna da SDA, Zé 
Leite Cruz, também prestigia-
ram a entrega.

“Somente no Crato, já en-
tregamos 553 títulos de terra. 
Agora são 299 e já podemos 
adiantar que o município dis-

põe de 2.163 posses e com-
posses (título em nome de 
mais de uma pessoa)”, expli-
ca o superintendente do IDA-
CE, José Wilson. Segundo ele, 
em mãos com o documento, 
os agricultores precisam ir ao 
cartório para validar o “papel 
da terra”. Pag;06

LEIA MAIS:
“Os brasileiros são burros ou 
ingênuos.” - “Haverá regime 
perfeito?” -                  Pág. 02
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EDITORIAL

Haverá regime perfeito?

Humberto Pinho da Silva é cronista 
português (Porto Portugal), editor do blog: 

solpaz, escreve para vários jornais do 
mundo, inclusive para esta

Gazeta de Notícias

Os brasileiros são burros 
ou ingênuos?

Devo esclarecer, em nome da 
verdade, que não circula, nas minhas 
veias, pingo de sangue azul; isso não 
impede, de considerar, que o regime 
monárquico (Monarquia Parlamen-
tar,) com todos os seus defeitos, é o 
que melhor convêm, à maioria dos 
países.

Dizem muitos – por vezes com 
razão, – que: a nobreza de alguns, é 
só de sangue, e não de carácter; mas, 
nem sempre é verdade…

Em conversa amena com o Conde 
de Campo Belo, este, referindo-se à 
educação que recebeu, revelou-me: o 
pai, sempre o aconselhava: título no-
biliárquico, obriga a ser: correto, leal 
e conduta exemplar. Deve-se isso à 
memória dos ilustres antepassados”.

Infelizmente, nem todos se lem-
bram desse dever; e é pena…

Outros, argumentam – certamente 
de boa-fé, – que em Monarquia, só 
os nobres ocupam os lugares cimei-
ros. Nem sempre…, porque, em de-
mocracia – se a há, – a escolha, é por 
mérito, e não por ser filho de algo.

Depois… na Republica, há, igual-
mente, verdadeiras dinastias: famílias 
que se encontram, de geração em 
geração, sempre em lugares de des-
taque: na política, na economia, e na 
finança…

Veja-se a composição do gover-
no…

É que, nas importantes famílias 
republicanas, existe o costume, de se 
casarem entre si…Talvez para imita-

rem os nobres de antigamente…
Eu sei, ao escrever esta crónica, 

que não irei agradar, a gregos nem 
a troianos; mas, pretendo, somente, 
exprimir o que penso, em plena li-
berdade.

Digo: em plena liberdade, por-
que, nunca pertenci, nem pretendo 
pertencer, a qualquer partido político 
ou associação; porque: prezo pensar 
pela minha cabeça, e não em reba-
nho…

Também sei – os anos ensinaram-
-me, – que quem não milita, em gru-
po, é livre…mas fica condenado a 
ser eterno desconhecido…

Sem “capelinha”, sem bajular o 
líder, não se consegue passar da cepa 
torta, como usa o vulgo dizer.

É preterido, no trabalho; e se for 
intelectual, jamais conquistará  lugar 
ao sol…

Por isso, muitos se inscrevem em 
partidos (principalmente os do po-
der,) para singrarem na profissão ou 
obterem auxílio estatal.

O que digo, não são novidades. 
Sempre assim foi, e assim será…

Poucos, porém, têm coragem de 
o dizer, em alta voz…

Até na religião… Sim: até na re-
ligião, infelizmente, há fiéis, que sal-
tam de Igreja em Igreja, em busca de 
reconhecimento de seus talentos…E 
de boas recompensas…e remunera-
ções substanciais…

É a vida… – como dizia a mi-
nha mãe.

Lamentavelmente a política na-
cional é uma vergonha. Os políticos 
não se elegem para representar os 
interesses da sociedade, mas para 
defender os seus próprios interesses 
ou daqueles que custeiam as suas 
eleições.

Votar em político, no Brasil, é 
perda de tempo, e o passar do tempo 
tem confirmado isso. 

Quanto custou a eleição de  par-
lamentares -  que hoje interrompe-
ram o mandato para exercer outras 
funções - bancada grande parte pelo  
o Fundo Eleitoral, no valor de 1,7 
bilhão de reais, cujos recursos pú-
blicos foram arrancados das áreas 
da educação e da saúde? Esses  in-
decorosos, mascarados de políticos 
sérios, deveriam ressarcir o Erário 
pelo gasto de suas candidaturas.

Essa prática imoral da interrup-
ção de mandato faz parte do tecido 
corrupto brasileiro,  que já vem de 
muito tempo. Como pode ter hom-
bridade política alguém que foi 
pedir voto e depois de eleito sim-
plesmente dá uma solene banana 
ao eleitor, indo servir a governos na 
maior cara de pau?

Esses políticos traidores de elei-
tores não merecem nenhuma con-
sideração da sociedade. São elei-
tos, infelizmente,  pelo indecente 
instituto do voto obrigatório, cujo 
instrumento obriga  os incautos  
eleitores a votar e eleger qualquer 
mequetrefe.

Mesmo que o parlamentar  tenha 
competência técnica para o exercí-
cio de qualquer pasta, ele tem que 
entender que foi eleito para servir  
à sociedade no Parlamento. Então, 
se quiser sair, que demonstre digni-
dade diante do eleitor e renuncie ao 
mandato.

O país precisa urgentemente al-
terar as suas regras indecentes que 
agasalham a vida política. A inter-
rupção de mandato para exercer ou-
tras funções é imoral e grave desle-
aldade ao eleitor.   

O Art. 56 – I, da Constituição 
Federal, que ampara a investidura 
de parlamentar em áreas fora do 
Parlamento, precisa ser  revogado à 
luz da impessoalidade e moralida-
de.  Esperamos que os novos políti-
cos eleitos tenham  comportamento 
republicano diante da matéria.

A imoralidade da interrupção
de mandato político

Servidor fedeeral aposentado
Balneário Camboriú-SC.

 É um efetivo colaborador desta 
Gazeta de Notícias

Evocando aqui a pergun-
ta do escritor suíço Erich 
Von Daniken autor da série 
de livros: “Eram os deuses 
astronautas?” - Será o povo 
brasileiro burro ou ingênuo? 
Sim! porque o sujeito se opor 
a uma reforma nas regras bá-
sicas da Previdência Social, 
só pode estar delirando ou 
fora de si. Circula nas Redes 
Sociais a citação: Se o Go-
verno encetar uma campa-
nha no combate da Dengue, 
uma boa parte dos brasileiros 
vai ser a favor do mosquito. 
Muita gente pensou que seria 
brincadeira aquela história 
do sujeito que viajava em um 
barco, perguntando em toda 
paragem: “Si hay gobierno, 
soy contra” se há governo, 
eu sou contra.  É contra tudo 
que o Governo venha a fazer? 
Há parlamentar que nem lê o 
projeto e já se posiciona con-
tra. Serão filhos de chocadei-
ras esses parlamentares? Que 
chegam a odiar o Governo e 
o povo da situação sem nem 
saber por quê. É a mesma his-
tória do pistoleiro que atira 
para depois saber se era mes-
mo o sujeito da encomenda.

Se não houver reforma na 
Previdência Social vai faltar 
dinheiro para os aposentados. 
Os equívocos nas tomadas de 
posições do passado quebra-
ram a caixa da Previdência. 
O Governo de ontem e de 
hoje vem pagando os aposen-
tados com dinheiro do caixa 
da Nação em detrimento dos 
investimentos em saúde, edu-

cação, infraestrutura, segurança 
e outros serviços públicos. Um 
dos maiores equívoco do pas-
sado foi à equivalência salarial 
cidade-campo. Como pode um 
trabalhador da cidade contribuir 
por 35 anos com a Previdência 
e o trabalhador rural que nunca 
contribuiu como receber salários 
iguais? Havia o Funrural (Pro-
grama do Governo) que pagava 
ao homem do campo, em sua 
aposentadoria, meio salário mí-
nimo, dinheiro suficiente para 
sua sobrevivência se continuasse 
morando na zona rural. Com essa 
equivalência salarial todos aban-
donaram o campo.

Outro peso na Caixa da Previ-
dência é a expectativa de vida que 
passou de 52 anos em 1960 para 
80 anos em 2019.

Mas é isso, para grande maio-
ria dos brasileiros não lhe interes-
sa a sustentabilidade das finanças 
da Nação, quer sugar até a última 
gota, mesmo sabendo que vem a 
morte a seguir.

Na condição de Presidente da 
República deveria o signatário 
através de uma Rede de Televi-
são avisar aos brasileiros os re-
sultados futuros sem a reforma 
da Previdência e a provável falta 
de dinheiro para os aposentados e 
pensionistas. 

Todos sabem que um colapso 
nos pagamentos dos milhões de 
idosos aposentados será a conde-
nação à morte de muita gente que 
depende desse dinheiro para viver, 
principalmente com os itens: ali-
mentação e remédios. Ressalte-se 
a pergunta acima: Será o povo bra-
sileiro burro ou ingênuo?

Tiburcio Bezerra de 
Morais  Neto é ex-

seminarista (São José do 
Crato), municipalista e

colaborador desta
Gazeta de Notícias

Fiquei 100 dias em silêncio.(o 
mesmo silêncio obrigatório nos dias 
quando se fazia Retiro no Seminá-
rio São José do Crato). Foi o tem-
po que me concedi para avaliar a 
incógnita que se descortinava nos 
horizontes brasileiros. a partir da 
instalação do novo governo. Acom-
panhei atentamente todos os fatos.

Depois de uma eleição atípica 
em que ruíram por terra todos os 
paradigmas reinantes até então, o 
povo escolheu um deputado vindo 
do baixo clero da Câmara Federal, 
sem respaldo da grande mídia e 
sem apoio de lideranças consa-
gradas, para a Presidência da Re-
pública.

Contradizendo institutos de 
pesquisas e experientes analis-
tas políticos, o Capitão Jair Mes-
sias Bolsonaro, eclodiu do nada, e 
transformou-se, em pouco tempo, 
num verdadeiro fenômeno eleitoral.

Para tanto, nada mais fez do 
que sintonizar os anseios de uma 
nação angustiada e arruinada sob 
muitos aspectos. O combate à cor-
rupção e à violência, motivos de in-
dignação geral, eram os temas que 
embalavam seus discursos.

Elegeu-se com o propósito de 
moldar o Brasil segundo princípios 
eminentemente republicanos, dimi-
nuindo o Estado, moralizando cos-
tumes e instituições e fortalecendo 
a iniciativa privada.

Na esfera do Poder Executivo, 
suas ações iniciais estabelecem 
coerência com a sua pregação , 
no que pesem as barreiras que se 
erguem a toda hora, por conta das 
contradições ainda vivas nos outros 
poderes. É assim porém que fun-
ciona uma democracia.

As questões cruciais exigem 
pertinácia e sacrifício. As reformas 
fundamentais já estão em curso. 
Sem elas, aos poucos, nos con-
vencemos todos de que o país não 
pode avançar. Como convencidos 
estamos de que, de início, todos 
perdem. Porque o alcance de todas 
as reformas terá benéfica repercus-
são no futuro. E é para o futuro que 
devemos olhar.

O novo pacto federativo propos-
to pelo atual governo, por exemplo, 
vai dar aos Estados e Municípios 
muito mais autonomia financeira, E 
é fato incontestável que o modelo 
atual de distribuição de recursos é 
injusto e inviabiliza aos municípios 
a prestação de serviços públicos de 
qualidade.

No que tange a factoides e fo-
focas, tais como algumas pontuais 
mudanças de rumo, vejo tudo com 
naturalidade. Nada é perfeito. Nada 
é maravilhoso. Vejo no Presidente 
humildade e agilidade quando revê 
e corrige o que não dá certo..

São enormes os desafios, mas 
sinto que não faltam vontade e tra-
balho no sentido de enfrentá-los. 
Foi assim que vi os primeiros 100 
dias do novo governo.

(A referência ao Retiro no Seminá-
rio S. Josá do Crato foi do jornalista 
Luiz José dos Santos, ex-seminarista e 
então colega do autor deste artigo.)

100 dias
em silêncio
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ARTIGO

A Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte vem eco-
nomizando recursos e já tem 
disponível em caixa cerca de 
R$ 1 milhão contabilizado so-
mente nos primeiros meses do 
ano na gestão do vereador pre-
sidente Darlan Lobo (MDB). 
Para Darlan esse resultado foi 
possível graças a organização 
das contas do Legislativo Mu-
nicipal, com o enxugamento 
da folha de pagamento e di-
recionamento dos gastos ex-
clusivamente para as despesas 
essenciais.

O presidente destaca tam-
bém a importância da transpa-
rência que vem estabelecendo 
em sua gestão, com prestações 
de contas mensais em Plenário 
e disponibilizando informa-
ções e as contas a que interes-
sar.

As boas práticas na con-
dução eficiente da presidência 
da Câmara de Juazeiro deram 
possibilitando à continuidade 
das obras da nova sede, com a 
ordem de serviço assinada e as 
perspectiva de conclusão de no 
máximo até julho deste ano.

Darlan espera que com essa 
agilidade e tão logo as obras 
estejam prontas vai fazer a 
imediata mudança do Legisla-
tivo juazeirense para seu novo 
endereço.

No novo ambiente da Câ-
mara de Juazeiro cada verea-
dor terá um gabinete onde for-
mará seu ambiente de trabalho 
com espaço para seus assesso-
res e atendimento ao público.

Depois de organizada a 
nova sede e estabelecida à or-
dem na Câmara Municipal, o 
presidente Darlan vai continu-
ar economizando os recursos 
no Legislativo para ajudar o 
prefeito Arnon Bezerra, com 
que já manteve entendimentos, 
nas reformas dos PSFs - Posto 
de Saúde da Família nos mais 
diferentes bairros de Juazeiro.

Darlan Lobo tem propósi-
tos de ampliar aos objetivos da 
Câmara de Juazeiro no sentido 
de formar parcerias com a Pre-
feitura municipal e os deputa-
dos que representam o municí-
pio para carrear recursos com 
obras para o desenvolvimento 
de Juazeiro. Mais recente es-
teve cm conversa com o de-
putado Fernando Santana, um 
dos deputados parceiros, mos-
trando sua disposição de fazer 
mais por Juazeiro. 

Câmara de Juazeiro economiza mais de R$ 
1 milhão no primeiro trimestre de 2019

<< MAIS AÇÕES estão na pauta de trabalho do presidente 
Darlan Lobo pelo desenvolvimento de Juazeiro do Norte.

Do Release da Câmara 
Municipal e da Redação

De acordo com o British Broadcasting Corporation 
(BBC) , em referência a um estudo publicado pela PLOS 
Medicine, a depressão é a segunda causa mais comum 
de invalidez no mundo, e não deve ser considerada levia-
namente como simples estresse passageiro, sendo este 
o mesmo entendimento já consagrado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) , no sentido de que se trata da 
doença mais incapacitante da atualidade, atingindo um to-
tal de 7% (sete por cento) de toda a população global e im-
pondo ao Estado uma obrigação de zelar pelo bem-estar 
de seus administrandos nessa questão de saúde pública.

No artigo Depression: A global public health concer  
(Depressão: Uma questão de saúde pública global), o Es-
tado atrai para si o dever de suportar os prejuízos decor-
rentes da instauração “pandêmica” do mal da depressão 
uma vez que pouco, ou nada, contribui com a prevenção 
desta doença, sendo, pois, potencialmente responsável 
pelo atual cenário em que se encontra o país.

Na hipótese de ser constatada a depressão como uma 
doença incapacitante e de caráter permanente, deman-
da-se até mesmo a concessão do benefício de aposen-
tadoria por invalidez ao sujeito que tenha para si a quali-
dade de segurado.

Adicione-se, ainda, mais uma barreira que tolhe do 
trabalhador a possibilidade de readquirir capacidade la-
boral, qual seja, o estigma social.

De acordo com o enunciado da Súmula nº. 78 da Tur-
ma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, aliás, a incapacidade que deve ser considerada 
quando da interpretação da lei é a “incapacidade em sen-
tido amplo”, que compreenda, também a “elevada estig-
matização social da doença”.

O meio ambiente do trabalho – onde usualmente se 
desenvolve a depressão – é consagrado como um direito 
fundamental por força do art. 225, caput, da Lei Maior , 
assim sendo reconhecido pela doutrina pátria .

Tal direito não deve ser compreendido como o simples 
atendimento a instruções normativas objetivas que dispo-
nham sobre o espaço físico em que se exercita o labor, 
mas sim ao conjunto de fatores que influem na qualidade 
de vida do empregado, compreendendo-se, pois, as re-
lações havidas entre este e os demais colegas (relações 
horizontais) e os seus superiores e inferiores hierárquicos 
(relações verticais).

Acertadamente, a Convenção nº. 155 da OIT (ratifi-
cada pelo Brasil pelo Decreto nº. 1.254/94) foi feliz ao 
precisar uma definição técnica para o termo saúde do tra-
balhador, assim o fazendo em seu art. 3º, ‘e’, pelo qual “o 
termo “saúde”, com relação ao trabalho, abrange não só 
a ausência de afecções ou de doenças, mas também os 
elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão 
diretamente relacionados com a segurança e a higiene 
no trabalho”.

O art. 7º, XXII e XXVIII da Carta Magna  preconiza que 
é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao 
trabalho sendo o empregador responsável pela indeniza-
ção sempre que, por dolo ou culpa, o empregado sofrer 
abalo decorrente de trabalho ou doença a ele equiparado.

O espírito do dispositivo constitucional é complemen-
tado pelo art. 157, II da CLT , pelo qual é dever das em-
presas adotar precauções que visem evitar as doenças 
ocupacionais e acidentes de trabalho.

Com essas elucubrações, é de se concluir que o atu-
al cenário social das relações trabalhistas brasileiras 
deve impulsionar os empregadores – e o Poder Público 
– a buscar estratégias com a finalidade de implementar 
um ambiente de trabalho mais harmônico e saudável, 
sob pena de sobre estes recair as consequências do 
desenvolvimento cada vez mais acentuado de doenças 
psicossomáticas nos trabalhadores e segurados da pre-
vidência social. 

Sérgio Quezado Gurgel e Silva 
é advogado autor de diversos 

trabalhos sobre direito ao 
emprego público, publicados

em periódicos nacionais
e internacional´.

É um efetivo colaborador
desta Gazeta de Notícias

Depressão no trabalho

Obras contemplarão 1.754 
km de rodovias, com início 
das intervenções previsto 
para depois do fim do período 
chuvoso. Governador Camilo 
Santana anunciou a medida 
em bate-papo semanal nas re-
des sociais

O Governo do Ceará des-
tinará R$ 150 milhões para 
recuperar as rodovias esta-
duais danificadas durante o 
período chuvoso de 2019. O 
Programa Emergencial de 
Recuperação executará obras 
em 64 trechos de estrada, que 
correspondem a 1.754 km de 
extensão. O anúncio da ação 
foi feito pelo governador Ca-
milo Santana nesta terça-feira 
, durante bate-papo com a po-
pulação através de seus perfis 
nas redes sociais (Facebook e 
Instagram).

O chefe do Executivo afir-
mou que o planejamento foi 
feito junto ao Departamento 
Estadual de Rodovias (DER) 
para avaliar as condições atu-
ais das estradas que sofreram 
com as fortes chuvas em terri-
tório cearense, como também 
a melhor forma de realização 
dos reparos necessários para 
cada uma das vias. O gover-
nador informou que as inter-
venções terão início após o 

período de chuvas.
“Muita chuva traz fartura, 

produção no campo e sorriso 
para nossas famílias cearen-
ses. Mas também acaba tra-
zendo alguns prejuízos, e um 
deles são os danos às estradas. 
Rompimentos, buracos, des-
gaste. Por isso solicitei que o 
DER fizesse um relatório das 
estradas que precisariam de 
uma intervenção imediata do 
Estado. Recebi o relatório on-
tem (segunda-feira), e quero 
anunciar que estou destinan-

do 150 milhões de reais para, 
assim que terminarem as chu-
vas, fazermos uma maratona 
geral para recuperar as estra-
das que foram danificadas no 
Ceará”, explicou.

Dentro do cronograma de 
estradas a serem recuperadas 
estão trechos como os da CE-
040 e CE-453 (Aquiraz), que 
compreende 9,21 km, a CE-
060 entre Aracoiaba e Baturi-
té, que compreende 8,2km, e 
Camocim-Chaval, que tem a 
extensão de 47km. “Todas as 

rodovias estão especificadas e 
cada uma terá o seu valor de 
investimento”, garante o go-
vernador.

O documento apresentado 
por Camilo pontua que alguns 
dos 64 trechos já possuem 
contratos em curso para a re-
cuperação funcional de estra-
das, dentro do Ceará de Ponta 
a Ponta, Programa de Logísti-
ca e Estradas do Governo do 
Ceará, enquanto outros ainda 
precisarão abrir o processo li-
citatório.

Governo Camilo Santana investirá R$ 150 milhões 
na recuperação das estradas pavimentadas do Ceará

<< EMERGENCIA O Programa Emergencial de Recuperação executará obras em 64 tre-
chos de estrada, que correspondem a 1.754 km

Imprensa Governo do Ceará
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DESTAQUE

ESPECIAL

Plantar e colher em varan-
das ou janelas de casa, no 
quintal ou no meio da cidade 
tem sido uma experiência 
transformadora em muitas 
comunidades. A agricultu-
ra no meio urbano é uma 
iniciativa incentivada para 
aproveitar áreas públicas, 
produzir alimentos orgânicos 
e aproximar as pessoas da 
terra. 
As hortas urbanas desper-
tam cada vez mais curiosi-
dade e interesse. Entre os 
atrativos de cultivar o próprio 
alimento está o de saber 
a procedência e garantir a 
qualidade do produto que 
vai para sua mesa. “As pes-
soas estão preocupadas em 
conferir de perto aquilo que 
consomem, querem também 
participar da produção, do 
manejo. É uma tendência em 
crescimento, inclusive em 
pequenos espaços, incluindo 
apartamentos”, comenta a 
bióloga Lenita Haber, pesqui-
sadora da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) Hortaliças.
E para quem não tem espa-
ço no ambiente doméstico, 
as áreas públicas não ocu-
padas aparecem como solu-
ção para cultivar alimentos 

saudáveis, sem agroquími-
cos e mais baratos.
Trabalho comunitário
Em meio aos prédios do 
comércio e das casas, 
esconde-se um terreno com 
área verde, cheiro de ervas 
e o frescor das plantas. Ali, 
brotam pés de quiabo, cou-
ve, alface, cebolinha, tomate, 
cenoura, banana, mamão, 
um pouquinho de tudo. Os 
resultados são de um projeto 
comunitário do Guará II, uma 
das regiões administrativas 
do Distrito Federal, que há 
dois anos mantém uma pe-
quena horta no meio da qua-
dra residencial mais carente 
do bairro.
O projeto avançou com apoio 
da Administração Regio-
nal do Guará, que fornece 
adubo, entre outros tipos 
de ajuda. A Empresa de 
Assistência Técnica e Rural 
(Emater-DF) também contri-
bui com sementes, ferramen-
tas, além de serviços como 
capina e poda. A entidade 
também está desenvolvendo 
um projeto para aperfeiçoar 
o sistema de irrigação, ga-
rantida hoje por um poço. A 
proposta inicial era resgatar 
o uso de um terreno público 
abandonado, tomado por 

mato alto e improdutivo, e 
envolver a comunidade na 
produção de alimentos para 
as famílias mais necessita-
das.
O cuidado com a área atrai 
a atenção de pesquisadores, 
da mídia e de órgãos públi-
cos. O projeto já foi premia-
do e agora se organiza para 
conseguir a certificação da 
política distrital de apoio à 
agricultura urbana, aprovada 
no ano passado em Brasília, 
com o objetivo de regula-
mentar a prática de cultivo 
na cidade.
“Essa é uma das coisas que 
queremos mais avançar 
agora. Temos que reunir 
cerca de oito documentos, 
um deles são das estruturas 
planejadas. Com a certifi-
cação, a gente conseguiria 
provavelmente acesso à luz, 
um ponto de água, tudo com 
certificado das companhias 
distribuidoras de energia e 
água do DF”, diz Pedro.
Chamada pública
O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) está preparando 
chamada pública para incen-
tivar o desenvolvimento de 
hortas urbanas comunitárias 
em municípios do semiárido 

nordestino. Os editais estão 
sendo elaborados e devem 
ser publicados até junho. 
Poderão participar novos 
projetos e aqueles que já 
estão em andamento.
“Estamos trabalhando com 
as hortas urbanas e periur-
banas como uma ferramenta 
de inclusão positiva”, disse 
Avay Miranda, diretor do 
Departamento de Estrutura-
ção Produtiva da Secretaria 
de Agricultura Familiar e Co-
operativismo do Mapa.
Segundo o diretor, o objetivo 
é estimular o aproveitamento 
dos espaços vazios da cida-
de para o cultivo de alimen-
tos saudáveis e melhorar 
a segurança alimentar de 
comunidades carentes. Além 
de garantir também melhor 
destinação a materiais que 
iriam para o lixão e que po-
dem ser aproveitados para 
organizar o plantio, Avay 
destaca que as hortas po-
dem servir a fins didáticos, 
pedagógicos e terapêuticos. 
Essas hortas urbanas têm 
essas virtudes. E é uma 
oportunidade muito grande 
para as pessoas aprende-
rem tanto sobre a produção, 
quanto sobre o trabalho co-
munitário e coletivo.

Hortas ganham espaço nas cidades e se tornam 
alternativa de acesso à alimentação saudável

Nas áreas urbanas en-
contram-se muitas áreas pú-
blicas sem uma destinação 
social eminente, tornando-se 
depósitos de entulhos e focos 
de contaminação. 

Com a implantação da 
horta comunitária faz-se o 
aproveitamento racional do 
uso do solo urbano para a 
produção de alimentos sau-
dáveis que servirão para as 
famílias. Pessoas idosas, 
aposentados e desempre-
gados sentindo-se ociosos, 
em alguns casos até mesmo 
deprimidos e passaram a se 
interessar e se dedicar às ati-
vidades da horta, resolvendo 
problemas de saúde. O en-
volvimento dos integrantes 
na produção da horta permi-
te a participação de todos os 
componentes de sua família 
gerando um vínculo mais es-
treito com espírito de união e 

trabalho.
O objetivo é produzir 

alimentos orgânicos saudá-
veis promovendo o acesso e 
a disponibilidade de forma 
solidária, como instrumento 
de segurança alimentar para 
todos propiciando igualmen-
te oportunidades de trabalho 
e aproveitamento de áreas 
públicas ociosas. Contribuir 
no combate à desnutrição e a 
imunidade das pessoas. 

Desenvolver práticas e 
hábitos alimentares saudá-
veis pela melhoria da dieta 
alimentar com a adição de 
verduras, legumes e frutas no 
cardápio alimentar.

Realizar atividades de 
educação alimentar, nutricio-
nal e de economia solidária.

Garantir quantidade, qua-
lidade e regularidade na pro-
dução agroecológica.

Garantir o acesso de todos 
<< SAUDÁVEIS E BARATOS são todos os produtos plantados, cuidados e colhidos pela comunidade  Há 
também a terapia ocupacional e a satisfação de ver sua planta germinar, crescer e frutificar. 
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os participantes aos alimen-
tos frescos e saudáveis

Promover uma efetiva in-
tegração dos participantes da 
horta em sua gestão, de ma-
neira tal que a própria horta 
possa conseguir sua susten-
tabilidade econômica e am-
biental.

A ideia primordial é pro-
mover parcerias com pessoas 
que estejam focados no pro-
jeto que visa à promoção da 
saúde através da produção 
agroecológica de verduras, 
legumes e frutas que vão 
compor a dieta alimentícia.

 A experiência prática de 
profissional de agronomia 
com suporte da Faculdade 
de Ciências Agrárias do Cra-
to e da Escola Agrotécnica 
Federal, o envolvimento de 
entidades sociais, como os 
Centros de Referência em 
Assistência Social CRAS, e 

as associações de moradores 
dos bairros confere solidez 
ao projeto. A metodologia 
adotada é a seguinte: Mo-
bilização da comunidade, 
iniciando pelo contato com 
o presidente do bairro, con-
siderado uma peça chave no 
processo, pois conhece todos 
os moradores e sabe quem 
pode vir a participar. 

Fazer a primeira divul-
gação do projeto no sistema 
boca a boca. Em seguida é 
feita a divulgação do projeto 
nos CRAS e posto de saúde 
convocando a comunidade 
para reuniões

Constituir grupo de lide-
rança da hora.

Assistência técnica. A 
equipe técnica, composta de 
1 engenheiro agrônomo e 2 
auxiliares podem prestar a 
assistência técnica, orien-
tando e monitorando todos 

os trabalhos que os partici-
pantes estarão realizando a 
partir da inauguração da hor-
ta. Os insumos: sementes, 
mudas e adubo orgânico, e 
implementos são adquiridos 
com os primeiros recursos 
arrecadados.

Constituída e organiza-
da a horta comunitária, seus 
membros e a equipe técnica 
escolhem uma data e men-
salmente se reúnem para 
resolver os problemas e diri-
mir qualquer dúvida quanto 
o pleno funcionamento do 
projeto.

Todo o processo de im-
plementação conta com a 
mão de obra de membros da 
comunidade, que participam 
juntos da instalação da horta 
exercendo as seguintes ativi-
dades; capina e preparação 
do solo, cercamento do lo-
cal, adubação, confecção de 

canteiros, mudas e semen-
tes. Organização geral e dis-
tribuição dos canteiros por 
famílias participantes e sua 
entrega à comunidade.

O trabalho com a terra 
e plantas é utilizado como 
terapia ocupacional para 
pessoas com problemas psi-
cológicos, que melhoraram 
sensivelmente. 

As pessoas vão experi-
mentar uma melhora sensí-
vel em sua saúde, após par-
ticiparem do projeto vão se 
alimentar mais e melhor e 
alcançando melhores níveis 
de sono - pois a atividade 
física na horta as deixa pre-
dispostas ao descanso notur-
no de pelo menos 8 horas. 
Indivíduos com problemas 
emocionais, como depressão, 
por exemplo, estão se sentin-
do mais úteis e passam a ter 
uma ocupação durante o dia 

e com isso se autovalorizam 
pelo trabalho que realizam ao 
ver as plantas desenvolverem 
e por ocasião da colheita. A 
autoestima dessas pessoas é 
muito mais alta pela sensa-
ção agradável de colherem 
aquilo que plantaram. Um 
outro aspecto que se ressal-
tou no projeto foi à criação 
do “banco da colegagem”. O 
que vem a ser isso? Foi cria-
do - pela própria iniciativa 
das pessoas envolvidas - um 
local dentro da horta onde foi 
construído um semi círculo 
de bancos de madeira onde, 
por ocasião do final do dia 
de trabalho, eles se reúnem 
naquele lugar que denomina-
ram “banco da colegagem”. 
Ali eles conversam sobre os 
acontecimentos do dia e pla-
nejam as atividades do dia 
seguinte. Há momentos de 
descontração com anedotas 

sadias e relato de notícias do 
dia-a-dia da sociedade. Vis-
lumbram nesse momento o 
resgaste dos tempos antigos 
onde as famílias se reuniam 
na porta das casas para con-
versar e trocar ideias enquan-
to as crianças brincavam na 
calçada. Estamos resgatando 
esse momento de relacio-
namento entre as pessoas, o 
que, infelizmente, a televisão 
está nos roubando, pois as 
pessoas estão ficando exclu-
sivamente diante do aparelho 
de ctv. E se esquecem de que 
as pessoas estão ao seu re-
dor para conversar, dialogar 
e confraternizar. Sem dúvida 
o projeto de hortas comuni-
tárias nos faculta alcançar 
resultados alvissareiros em 
diversos aspectos: de pro-
dução, financeiros, de saúde 
física e psicológica e de re-
lação interpessoal.

<< BONS FRUTOS cada um tem como satisfação mostrar a qualidade de seu produto

<< TODOS com o mesmo interesse e cuidado na produção dos frutos orgânicos.
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Aline Maria
O bom humor espalha 
mais felicidade que 
todas as riquezas do 
mundo. Vem do 
hábito de olhar para 
as coisas com 
esperança e de 
esperar o melhor e 
não o pior.

Josias Sisnando tem poste no meio da rua
Não é de hoje, nem de 

ontem, que a Rua Dr. Josias 
Sisnando no bairro Ossian 
Araripe na cidade do Cra-
tol tem o privilégio de ter 
um poste de iliminação da 
ENEL no centro da rua atra-
palhando o trânsito e con-
fundindo as pessoas.

Os moradores das pro-
ximidades já reclamaram e 
alertaram o perigo para os 
que trafegam pelo local. As 
seguidas reclamações tem 
sempre e repetidamente a 
mesma promessa de que 
vai retirar hoje, amanhã ou 
depois. 

Regulamentação de 
promoções para
Polícia Civil

Durante o bate-papo nas 
redes sociais, Camilo San-
tana também destacou o de-
creto que regulamenta pro-
moções dos policiais civis 
por merecimento, publicado 
no Diário Oficial do Estado 
do Ceará da última segun-
da-feira (15). O regime de 
promoções levará em conta 
a quantidade de pontos acu-
mulados pelo policial judi-
ciário em qualificação pro-
fissional e desempenho das 

suas funções.
O governador reafirmou 

o Governo do Ceará tem tido 
nos últimos anos em ampliar 
os investimentos na Seguran-
ça Pública, com realização de 
concursos, compra de equipa-
mentos novos e valorização 
dos profissionais da área.

“No meu primeiro mandato, 
fizemos todo um planejamento 
de cargos, demos aumento aci-
ma da média para escrivães e 
inspetores, num momento de 
crise do Brasil. Fiz concurso 
público para a Polícia Civil, 
assim como já anunciei o novo 
para este ano. Autorizei a car-
reira jurídica para o delegado 
da Polícia Civil, que também 
era uma reivindicação antiga”, 
recordou.

Governador Camilo destaca o decreto que regulamenta 
promoções dos policiais civis por merecimento

<< QUANTIDADE O regime de promoções levará em conta a 
quantidade de pontos acumulados pelo policial

Assessoria de Imprensa do  
Govern da Ceará

Crato e sua história

Uma fotografia tirada na 
primeira metada do século pas-
sado. Os carros da época e os 
casarões com as arquitetura de 
então e as primorosas facha-
das.  A casa da esquina com um 
amplo jardim e um portão de 
ferro encimado por dois leões, 
ficou famosa na região como a 
Casa dos Leões. O local hoje 

é ocupado por uma agencia do 
Bradesco, ex-BEC Banco do Es-
tado do Ceará, seguida de outros 
prédios comercias, todos com 
suas fachadas no estilo moderno, 
lisa sem os criativos apetrechos 
do Crato antigo. A foto mostra o 
início da Rua Dr. Miguel Lima-
verde (Praça Siqueira Campos), a 
época chamada de Rua Grande.

Agricultores do Crato rece-
beram com festa a realização 
do sonho do “papel da terra”. 
Em nome do Governo do Ce-
ará, os secretário Nelson Mar-
tins (Relações Institucionais) 
e De Assis Diniz (Desenvol-
vimento Agrário) realizaram 
a entrega de 299 títulos de 
propriedade em solenidade 
realizada na quadra do Centro 
Educação de Jovens e Adultos 
(CEJA). Participaram do even-
to o  prefeito Zé Ailton Brasil, 
O deputado estadual Fernando 
Santana e vice-presidente da 
Assembleia Legislativa do Ce-
ará, o superintendente do IDA-
CE, José Wilson Gonçalves, e 
o secretário executivo de pla-
nejamento e gestão interna da 
SDA, Zé Leite Cruz, também 
prestigiaram a entrega.

“Somente no Crato, já en-
tregamos 553 títulos de terra. 
Agora são 299 e já podemos 
adiantar que o município dis-
põe de 2.163 posses e com-

posses (título em nome de mais 
de uma pessoa)”, explica o su-
perintendente do IDACE, José 
Wilson. Segundo ele, em mãos 
com o documento, os agriculto-
res precisam ir ao cartório para 
validar o “papel da terra”.

Em seu discurso, o prefeito 
Zé Ailton agradeceu o empenho 
do governador Camilo Santana 
em atender ao município com 
mais uma etapa de entrega de 
títulos. “Nosso compromisso 
por parte da prefeitura agora é 
buscar junto com os cartórios 
um diálogo para reduzir o valor 
das taxas para os registros destes 
títulos. O Estado entrega o do-
cumento, cada beneficiário tem 
de ir ao cartório validá-lo e atu-
aremos para que os agricultores 
tenham ainda mais essa alegria”, 
informou o gestor.

Iniciado em 2007, oriundo de 
acordo com o governo federal 
através do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) e da Secretaria Nacional 
de Assuntos Fundiários do Mi-
nistério da Agricultura com a 
Secretaria do Desenvolvimento 
Agrário (SDA), o Programa de 
Regularização Fundiária facilita 
o acesso ao crédito e à assistência 
técnica numa ação estruturante, 
que permite o conhecimento da 

situação fundiária rural dos 
estados e municípios, auxi-
liando os gestores no plane-
jamento de suas ações.

Benefícios
aos agricultores

“Tenho alívio e paz com 
meu pedacinho de terra”, 
comenta a agricultura Mar-
lene José Santos Silva, de 
67 anos. Na terra desde que 
nasceu, Marlene nunca pode 
dizer que a terra era sua até 
esta quinta-feira. Ela veio 
acompanhada da nora, Fabí-
ola Alencar, receber o docu-
mento da terra em que planta 
fava, milho, andu, manga, la-
ranja e abacate. Para o futuro 
ela espera “ainda mais opor-
tunidade para meus filhos e 
netos no campo. Hoje estou 
muito satisfeita”.

“Esta é a maior política 
realizada em todo o País nes-
te sentido”, lembra De Assis 
Diniz. De acordo com o se-
cretário, mais de 80 mil títu-
los já foram entregues desde 
o início do programa. “Gra-
ças a uma grande equipe do 
Governo do Estado, através 
do IDACE, iremos neste ano 
entregar 21.700 documentos 
a outros agricultores. Isto é 
de fato uma verdadeira ação 

que causa impacto na vida 
das pessoas; e isso se traduz 
quando o agricultor familiar 
pode deixar a terra para seus 
filhos e também poder acessar 
o crédito para investir no que é 
seu”, assegura.

Diniz aproveitou o ato para 
anunciar, em primeira mão, 
a ampliação do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) 
do Crato. “Estive em Brasília 

Em Crato dois mil agricultores estão com o “Papel de suas terras”

na semana passada e como fru-
to dos diálogo que lá fizemos 
garantiremos que o município 
que hoje dispõe de R$50 mil 
do PAA Alimentos dobre estes 
recursos para R$100 mil para 
investirmos nas feiras muni-
cipais”, garantiu. O secretário 
informou ainda que na segun-
da quinzena de abril retornará 
ao Crato para entregar o Cami-
nhão do PAA para o distrito da 

Malhada.
“Crato tem recebido es-

pecial atenção por parte do 
governador Camilo que é do 
Cariri”, reforçou o secretá-
rio Nelson Martins. “Com o 
anúncio de quase R$ 600 mi-
lhões no Projeto São José IV”, 
lembrou Nelson, “a previsão é 
que o município receba muitas 
outras políticas de atenção à 
agricultura”.

Coordenadoria de Imprensa 
do Governo do Estado 

do Ceará

<< ENTREGA de Título da Terra pelo deputado Fernando Santana e o prefeito Zé Ailton
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A Bella da Semana
Nagela Barros

Cantinho da Poesia
Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

* Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de Janeiro, 
inspira e transpira a literatura de Cordel. 

É presença constante no Cariri

HORÓSCOPO
Áries (21/03 - 20/04)
Momentos de muitos conflitos e comportamentos desajustados. 
Controle a vontade de intervir, os seus atos não estão 
protegidos.
Touro (21/04 - 20/05)
Boas evoluções, fará bem em aceitar ou fazer convites. Grande 
capacidade de resolução de problemas, com foco vai atingir 
intentos.
Gêmeos (21/05 - 20/06)
Hoje tudo o que lhe derem vai ser insuficiente. Situações difíceis 
podem manter-se, mesmo que se esforce bastante.
Câncer (21/06 - 22/07)
Atravessa um período de boas compatibilidades. Está brilhante 
em vendas ou ideias com bons retornos económicos.
Leão (23/07 - 22/08)
As novas relações começarão da melhor forma. Vão ser visíveis 
os resultados dos seus atos, sabe bem o que faz.
Virgem (23/08- 22/09)
Entrará numa fase mais positiva da vida sentimental. Graças 
à sua insistência vai ultrapassar diversos obstáculos.
Libra (23/09 - 22/10)
Surpresas agradáveis podem virar um pesadelo. Atue pelo 
seguro, fantasias trazem problemas graves.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Notável período para tudo aquilo que se relaciona com a vida 
a dois. Consegue superar conflitos laborais ou patrimoniais. 
Sagitário (22/11 - 21/12)
Assuntos delicados devem ser abordados de forma lenta. 
Não mude de rumo precipitadamente, as informações são 
insuficientes.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Seja muito direto e objetivo a abordar problemas. Evite tomar 
muitas decisões profissionais porque nem tudo está claro.
Aquário (21/01 - 19/02)
O fim de relações existentes propicia a renovação de antigos 
amores. Dia de opções profissionais mais interessantes
Peixes (20/02 - 20/03)
Hoje deve aumentar gestos românticos ou afetuosos. Decisões 
profissionais tornam-se inadiáveis, confie na sua intuição

Nagela Barros- Mais uma vez o Bella da Sema-
na apresenta uma grande descoberta que vai levar nosso assinan-
tes à loucura. Com apenas 23 anos, Nágela Barros é a mulher dos 
sonhos de qualquer homem. Com curvas perfeitas, essa morena de 
olhos verdes chegou ao Bella da Semana pronta para testar o cora-
ção dos assinantes.
Nome: Nágela Barros / Nascimento: 06/10/1995 / Local: Balneário 
Camboriú / Cidade onde mora: Balneário Camboriú.  Medidas 
Altura: 1.60 / Quadril: 96 / Cintura: 62 / Busto: 94 / Pés: 35.

VISITE O SITE: www.belladasemana.com.br 

Quem Sobe ou Desce
Juazeiro do 

Norte é uma me-
tropole. A cidade 
cresce na rapi-
dez de um aste-
róide. Moderna 

e atualizada, haja visto as ca-
sas noturnas e resteurantes. O 
“Restaurante Fogo Campeiro” 
surpreende com fartura e comi-
da de qualidade.

A Rodovia Padre Cícero 
após a divisa, no município 
de Juazeiro a iluminação está 
excelente, parece dia. Aliás 
muda tudo é como se estivesse 
numa grande capital. No lado 
do Crato tem uma péssima ilu-
minação quando não falta lâm-
pada as existentes na iluminam 

Entre tantas emissoras de 
rádio FM do Cariri, que sem-
pre tocam a mesmice, surge a 
CBN/O Povo, uma rádio que 
toca notícias nas 24 horas do 
dia. Isso faz a diferença. CBN 
- Central Brasileira de Notícias 
é uma Rede de Rádio espalha-
da pelo Brasil.

Os supostos 
cuidados que de-
veria ter a Prefei-
tura do Crato com  
o asfalto das ruas 
do centro da cida-

de que estão cheias de buracos 
e quebraduras. Asfaltou ruas 
sem transito em detrimento das 
principais e de intensa movi-
mentação.

“É melhor prevenir que re-
mediar” uma velha citação ain-
da desconhecida pelo prefeito 
do Crato. Tampar uma pequeno 
buraco no asfalta antes das chu-
vas é melhor que recuperar uma 
cratera depois. Falta gente para 
observar os danos nas ruas, pra-
ças e avenidas das cidade

Ainda sem solução os pro-
blemas causados com as en-
chentes do canal do Rio Gran-
geiro. A cada tempora de chuva 
é anunciada uma tragédia. As 
ruas são tomadas pela lama e 
os prejuísos se acomulam. Será 
que não deu para entender ain-
da que a coisa é séria?

Quando a chuva esperada
Chega molhando o nordeste
Uma alegria inconteste
Não demora é espalhada
O povo cai na risada
Vendo a água em profusão
Aflora na multidão
Clima de felicidade
CHUVA NA GRANDE CIDADE
NÃO É IGUAL AO SERTÃO.

Quando a chuva chega forte
Inunda a cidade grande
O aguaceiro se expande
Causa dano, causa morte,
O povo fica sem norte
Com tanta destruição
A chuva sem compaixão
Exibe sua crueldade
CHUVA NA GRANDE 
CIDADENÃO É IGUAL AO
SERTÃO

As faces da chuva

É termo que vem do grego
Tem o sentido, o emprego,
De graça, mercê, favor,
Também revela magia,
De alguém que atrai simpatia,
Encanto, afeição, amor. 

Que também é estimado,
Como líder idolatrado,                                                                                                                                      
                                                               
E sabe persuadir... 
Esparge magnetismo,
Demonstra fé, otimismo,
É alegre e faz sorrir.                                                                                                                                          
                                                                                                                                
É graça que extingue pranto,
É dom do Espirito Santo,
Segundo o culto cristão...
Está em quem é clemente,
Muito amado e atraente,
E sempre acode o irmão.

Se quem o tem é ditoso,
E não é falso, orgulhoso,
E ao bem dá sempre um sim;                                                   
E se afugenta quebranto,
Se é dom do Espirito Santo,
Este dom quero pra mim.

O carisma

Edésio Batista é bancário 
aposentado, poeta e escritor 

membro da ACC Academia 
de Cordelistas do Crato

Horóscopo Inteligente e confiável de
origem portuguesa

Termos comuns de dificuldades da
Língua Portuguesa

A fim ou afim?
Essa é uma das maiores dificuldades da Língua Portuguesa por 
serem bem parecidas a sua grafia. No entanto, são diferentes. Veja 
abaixo!
Afim = Você deverá escrever afim, quando quiser dizer semelhante. 
Exemplo:
“O gosto dela era afim ao da turma”.
A fim = Escreva a fim (de), quando quiser indicar finalidade. 
Exemplos:
“Veio a fim de conhecer os parentes”
“Pensemos bastante, a fim de que respondamos certo”
“Ela não está a fim do rapaz”
A par ou ao par?
A expressão ao par significa sem ágio no câmbio, pelo valor 
nominal. Portanto, se você quiser utilizar esse tipo de expressão, 
significando ciente, deverá escrever a par. Exemplos:
“As ações foram cotadas ao par”
“Fiquei a par do ocorrido”
“Maria não está a par do assunto”
A cerca de, acerca de ou há cerca de?
A cerca de significa a uma distância. Exemplo:
“Osório fica a cerca de uma hora de automóvel da capital”
Acerca de – significa sobre. Exemplo:
“Conversaram acerca de política”
Há cerca de – significa que faz ou existe (m) aproximadamente. 
Exemplos:
“Moro neste apartamento há cerca de oito anos”
“Há cerca de doze mil vestibulandos concorrendo às vagas na 
Universidade”
Ao encontro de ou de encontro a?
Ao encontro de – quer dizer favorável a, para junto de. Exemplos:
“Isso vem ao encontro do desejo da turma”
“Vamos ao encontro dos colegas”
De encontro a – quer dizer contra. Exemplos:
“Um carro foi de encontro a outro”
“Esta medida desagradou aos funcionários, porque veio de encontro 
às suas aspirações”
Há ou A?
Quando você se refere a um determinado espaço de tempo, poderá 
escrever há ou a, nas seguintes situações:
Há – quando o espaço de tempo já tiver decorrido e puder ser 
substituído por faz. Exemplo:
“Ela saiu há dez minutos” (= ela saiu faz 10 minutos)
A – quando o espaço de tempo ainda não transcorreu, ou, se 
transcorreu, não puder ser substituído por faz. Exemplos:
“Ela voltará daqui a dez minutos”
“Estamos a quase dois mil anos do nascimento de Cristo”
Para eu ou para mim?
Usa-se para eu (para tu), quando o eu (tu) é sujeito (geralmente 
seguido de um infinitivo). Exemplos:
“Empresta-me este livro para eu ler”
“Este trabalho é para tu realizares”
Usa-se para mim (para ti), quando, após essa expressão, não existir 
verbo (ou, em estando ali o verbo, o pronome não for o seu sujeito). 
Exemplos: “Empresta este livro para mim”
“Este trabalho é para ti.” Lembre-se: MIM nunca faz nada, 
portanto, MIM não pode ser sujeito.

Dalinha Catunda mostra mais poesias nos sites:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com

http://cordeldesaia.blogspot.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=790748006
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