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Ceará vai instalar
laboratórios para
análises dos testes
de coronavírus
feitos em Sobral
e região do Cariri
O Ceará continua apresentando números mais animadores em relação ao controle da
pandemia do novo coronavírus.
Mesmo a velocidade da doença
tendo seguido ritmos diferentes
nas mais variadas regiões, devido ao grande número de testes
realizados o Governo do Ceará tem conseguido monitorar e

planejar suas ações respeitando
cada situação. Duas das áreas
mais atingidas pela Covid-19,
as regiões Norte e do Cariri vão
ganhar dois laboratórios para
análises dos testes feitos na região, dando mais celeridade aos
resultados e um melhor tempo
de resposta para as ações. LEIA
MAIS na página 06

Agricultura familiar do Prefeito Arnon Bezerra apresenta 11 escolas
reformadas e anuncia o início de novas unidades
Ceará recebe atenção
especial do governo
durante a pandemia
Quarentena, isolamento
e distanciamento no
combate ao Covid-19
LEIA as opiniões e questionamento
a partir da página 02.
Na pág. 03 “A Gripe de 1918”
numa crônica de Nelson Rodrigues

POSTOS

Prefeito Arnon observa a boa qualidade da reforma

O Prefeito Municipal de
Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, e a Secretária de Educação, Maria Loureto de Lima,
apresentaram na manhã desta

sexta-feira, 24, por meio de live
nas redes sociais, 11 escolas
que passaram por reformas nas
suas instalações físicas. Foram
entregues oficialmente as esco-

las EEF Carolina Sobreira, EEF
Monsenhor Joviniano Barreto,
EMEI Maria Dircíola Germano, EEF 03 DE Junho, EEF
Isabel da Luz, EMEI Raimunda dos Anjos, EMEIF Vereador
Antonio Fernandes Coimbra,
EEF Tabelião Vicente Pereira,
EMEF Professora Cicera Maria
dos Santos, EMEI Maria Rodrigues e EMEIF São Geraldo.
Serão inauguradas até o
início do segundo semestre,
conforme a gestora da pasta da
Educação, 55 escolas, entre as
já inauguradas, as que estão em
reforma e as novas apresentadas
durante a live desta sexta-feira.
Na ocasião, o Prefeito Arnon
Bezerra destacou os nomes de
todos os prefeitos responsáveis

pelas construçõess das escolas
reformadas, ressaltando a iniciativa de cada gestor, que com
um trabalho dedicado ao Município, deu a sua contribuição em
favor de um setor importante,
que é a educação. Ele ainda disse que todos os investimentos
que estão sendo feitos, foram
efetivados de forma cuidadosa,
iniciando pela parte pedagógica, com resultados qualitativos
na setor educacional, agora passando pela requalificação das
escolas, com as melhorias na
parte física. Até o momentro,
foram inatalados nas unidades
357 ar-condicionados, possibilitando melhores condições de
ensino e aprendizado em sala
de aula.
Pág. 03
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EDITORIAL

Fazer a coisa certa não
convém aos políticos
Em outros tempos agosto e setembro seriam meses para amolar
as ferramentas, foices, roçadeiras
e machado, preparar o local para
o roçado, derrubada de mata, fogo,
coivaras e planejamento para escolher as sementes. Momento também das previsões de safra, rezar
para que as chuvas cheguem na
época certa e em abundância, que
haja um bom inverno.
Isso no passado. Os sucessivos
governos preferiram os caminhos
mais curtos, dando bolsas isso e
aquilo e benesses com propósitos
de “encabrestar” o ingênuo homem do campo e tê-lo sob controle
eleitoreiro.
O político esquece da velha
canção de Luiz Gonzaga e Zé Dantas - Vozes da seca, que alerta para
não “dar esmola a um homem que
é são, porque ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão.” E diz
mais “Dê serviço a nosso povo,
encha os rios e barragens, dê comida a preço bom, não esqueça a
açudagem, livre assim, nós da esmola, que no fim desta estiagem,
lhe pagamo inté os juros sem gastar nossa coragem.”
Esta Gazeta de Notícias tem batido forte nessa tecla, mas políticos
e governos têm se mostrados insensíveis aos reclamos do homem
sertanejo.
As desculpas das secas e intempéries são desculpas esfarrapadas
e já caíram numa vala comum.
O atual presidente, Jair Messias
Bolsonaro, já nos referimos a essa
histórias várias vezes, foi a Israel
buscar tecnologia agrícola para o
nordestino voltar a plantar com segurança em terras desérticas e colher em abundância. Foi mais uma
história da carochinha e conversa

para boi dormir.
Não convém fazer a coisa certa,
não é bom dar independência ao
homem do campo. Ele está sempre
necessitado nos garante votos e as
sucessivas reeleições.
É vergonhosa a preguiça brasileira. Um pais com tantas terras,
delas até devolutas, importar grãos
de outros países deles até menores
que o Brasil.
As intempéries podem ser resolvidas com cacimbões, poços,
cata-ventos, caixas d’água, irrigação gota-a-gota, estímulo, tecnologia, dinheiro para os custeios e
livre mercado.
Isso são quimeras, embora se
saiba que a esperança não deve
morrer.
O nordeste é tido como o resto
do Brasil, planos e projetos morrem no nascedouro.
O impulsionamento para o desenvolvimento do nordeste esteve presente no “Proálcool” com a
cana de açúcar, mas durou pouco
porque alguém achou que a região
ia se superar e ganhar sua independência.
Mesmo assim, por um certo
tempo, as terras secas nordestinas
foram coberta pelo verde dos canaviais, os animais se fartaram das
palhas verdes, as usinas geraram
energia própria com a queima do
bagaço da cana, o ar foi impregnado pelo cheiro do mel da rapadura,
os armazéns foram lotados pelas
sacas de açúcar e os grande tanques foram cheios de álcool. Mas o
que é bom dura pouco e o homem
volta a estirar suas mãos pedintes.
O vício chegou e se instalou no
sertanejo. Para que trabalhar? É
bom e saudável viver na sombra e
água fresca.

OPINIÕES

GAZETA DE NOTÍCIAS

Aviso importante
à hipocrisia
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

Hoje de manhãzinha, ao pagar as
compras, no supermercado, menina, muito gentil, avisou-me:” Agora
basta encostar o Cartão Multibanco,
e já está…”
E acrescentou: “Pode-se pagar
até cinquenta euros! …”
É prático, simples e seguro…
Será?
Muita boa gente, ficou, após haver perdido o cartão de débito, sem
pequenas quantias: compras feitas
pelos carteiristas, realizadas imediatamente ao roubo.
Se já não era seguro, agora, ainda
é menos. Avisam-me do Brasil, que
há quem faça dessa “ segurança”,
modo de vida.
Para isso, basta maquinazinha
igual ou semelhante ao dos comerciantes. Encostam-na à bolsa da senhora ou à carteira do cavalheiro…e pronto, sacam a importância
desejada…
Lembro-me, que muitos, para
não terem o incómodo de retirarem o
passe do metro, autocarro ou ónibus,
como se diz no Brasil, encostam a
bolsa ou carteira, e logo se realiza a
desejada descarga….
Acontece o mesmo – segundo
dizem, – ao nosso cartão bancário,
que afirmam ser seguro, rápido e
prático…
Tudo: pagamento e fracturação,
é, agora, realizado pela Internet, o
que facilmente se confunde com outros e-mails ; e dificulta a conferencia…. Quando é feita.
Vantagens? Só para as empresas…
Modernices, que em lugar de facilitarem, dificultam…

Hipocrisia

Em Portugal há estranha hipocrisia, que leva a condenar todos,
que tiveram a infelicidade de cair na
desgraça.
Enquanto o político, o industrial,
a figura pública, ocupa lugar de respeito, todos o bajula e admira.
Dizem alguns, com pontinha de
inveja: “ É um grande homem! Subiu a pulso!”.
O Chefe do Estado apressa-se a
cobri-lo de condecorações, a mass-media tece-lhe rasgados louvores, e
o comum dos cidadãos rende-se ao

dinheiro, afirmando: graças à “inteligência” e “saber”, tornou-se o orgulho da nação.
Mas, se por volte face, da fortuna, perde prestígio e dinheiro, os que
o bajulavam, passam a descobrir-lhe
defeitos. E os amigos, que se banqueavam na farta mesa, afastam-se,
e declaram lastimosamente: “ Estávamos enganados ou enganaram-nos”.
Por vezes a “justiça”, da praça
pública, é acompanhada pela judicial…
Descobre-se, então, o que há
muito se conhecia ou suspeitava-se:
cambalachos degradantes, mas que
ninguém tinha coragem de os revelar.
Quem tem o pundonor de levantar a voz para dizer: crime!; quando
o poderoso se encontra em cargo de
relevo?
No Concilio de Trente, só o bom
Arcebispo de Braga, teve coragem
de censurar o comportamento dos
cardeais, perante a estupefação de
ilustres eclesiásticos e descendentes
de honrados príncipes…
O que se passa em Portugal,
ocorre, igualmente, na totalidade
das nações.
A isso costumo chamar hipocrisia, para não apelidar de coisa pior.
Nas empresas, esse comportamento, verifica-se nos trabalhadores, lisonjeando o chefe, enquanto
este se mantêm na graça da administração; uma vez retirado o tapete
– como popularmente se diz, – escorrega e cai, e poucos são os que
o defendem, a não ser correligionários, receosos de perder a proteção
do camarada. Esse repugnante comportamento faz -me recordar a velha
e relha história do leão moribundo:
Os animais da floresta visitam-no. Entre eles, o burro, que ao despedir-se, atira-lhe parelha de coices.
O leão quebrado, estertorante,
exclama em voz dolorida:
- Também tu, reles animal! …
Quando o Rei Leão estava na
pujança, todos o honravam e alegravam-se com sua companhia. Mas…
O Homem é o rei dos animais,
mas é certamente o mais hipócrita.

Por motivos justificados com a
PANDEMIA
as edições da
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estão saindo somente online.
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CRÕNICA

Desencanto
Tiburcio Bezerra
de Morais Neto é
ex-seminarista (São
José do Crato),
municipalista e
colaborador desta
Gazeta de Notícias

Quantas vezes por aqui passei,
nos tempos idos
e no chão desenhei minhas pegadas!.
As trilhas caminhadas são memórias
que nos levam sorrindo pelo
mundo.
Hoje volto, depois de muitos
anos
para rever um pouco a minha
história.
Meu Deus!!!...
A casa grande e o engenho são
ruínas;
não existe mais a “casa de farinha”
e nem o canavial verde e sereno,
que aos olhos da gente se perdia.
Seu Miguel, velhinho, faleceu
e Zezinho, meu amigo, foi embora.
Ah!... lá está o enorme “pé de
oiticica”
de sombra farta e areia muito
fria,
onde o gado costumava descansar.
A capelinha e a santa resistiram,
o sino é o mesmo e ainda bate
badaladas de fé e de saudade.
O lugarejo não está abandonado
e outros viventes vieram em
meu lugar,
pela mesma estrada em que pisei.
Seus olhares, contudo, não me
enxergam.
Não ouço vozes... é tudo meio
estranho.
Sem os abraços libertos de outrora
e sem os sutis afagos que eu
gostava,
sinto-me intruso no meu próprio lar.
Retorno triste ao ponto de partida
para tentar começar tudo de
novo;
porém, na brancura da trilha,
estou perdido
sem as pegadas que gravei um
dia.
DESENCANTADO, percebo...
mudou tudo!
As marcas dos meus passos se
apagaram.
O povo que ficou, aonde está?
Já não sou mais aquele que passou?
Virei miragem, sou alma, sou
saudade.
Sou apenas o pó de onde vim,
preso ao passado que me sepultou.

Fique em Casa,
Lave às mãos e
Use Máscara.
A Covid-19
MATA
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Prefeito Arnon Bezerra apresenta 11 escolas
reformadas e anuncia o início de novas unidades
Assessoria de Comunicação
da Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte

O Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, e a Secretária de Educação,
Maria Loureto de Lima, apresentaram na manhã desta sexta-feira, 24, por meio de live nas
redes sociais, 11 escolas que
passaram por reformas nas suas
instalações físicas. Foram entregues oficialmente as escolas
EEF Carolina Sobreira, EEF
Monsenhor Joviniano Barreto,
EMEI Maria Dircíola Germano, EEF 03 DE Junho, EEF
Isabel da Luz, EMEI Raimunda dos Anjos, EMEIF Vereador
Antonio Fernandes Coimbra,
EEF Tabelião Vicente Pereira,
EMEF Professora Cicera Maria dos Santos, EMEI Maria
Rodrigues e EMEIF São Geraldo.
Serão inauguradas até o
início do segundo semestre,
conforme a gestora da pasta da
Educação, 55 escolas, entre as
já inauguradas, as que estão em
reforma e as novas apresentadas durante a live desta sexta-feira. Na ocasião, o Prefeito
Arnon Bezerra destacou os nomes de todos os prefeitos responsáveis pelas construçõess
das escolas reformadas, ressaltando a iniciativa de cada gestor, que com um trabalho dedicado ao Município, deu a sua
contribuição em favor de um
setor importante, que é a educação. Ele ainda disse que todos os investimentos que estão
sendo feitos, foram efetivados
de forma cuidadosa, iniciando

pela parte pedagógica, com resultados qualitativos na setor
educacional, agora passando
pela requalificação das escolas, com as melhorias na parte
física. Até o momentro, foram
inatalados nas unidades 357 ar-condicionados, possibilitando
melhores condições de ensino
e aprendizado em sala de aula.
Todas as escolas apresentadas, segundo a Secretária
Loureto Lima, tiveram resultados positivos no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). “Tudo isso
vem cada vez mais certificar o
compromisso, a competência
e a responsabilidade dos professores, técnicos e núcleos
gestores”, destacou Loureto.
O Prefeito Arnon agradeceu o
empenho que cada professor
tem tido pelo Município. “A
educação é o berço e a única
solução para conter a violência
e para solucionar os problemas,
sendo assim temos que capacitar e nos capacitar, tendo em
vista que o mundo está cada vez
mais exigente e o futuro irá cobrar mais”, disse.

9 mil alunos
contemplados

Com a entrega desses equipamentos, 9 mil alunos serão contemplados. Todas as
reformas atendem a critérios
básicos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e passam por
trâmites legais como licitação
através de pregão, concorrência pública e tomada de preço.
O município possui 92 unidades de ensino, onde 90 dessas
passarão por reforma. Há ain-

Nelson Rodrigues foi um
escritor, jornalista, contista
e cronista. É considerado o
mais influente dramaturgo
do Brasil. Morreu em 21 de
dezembro de 1980.

<< BOM GOSTO o prefeito Arnon Bezerra com seu apurado bom gosto avalia
todos os detalhes da reforma.

<< RECUPERADO todas as instalações e ambientes foram reformados no
melhor estilo. Uma nova escola

da a construção do Centro de
Educação Infantil (CEI) São
Sebastião no Conjunto Habitacional São Sebastião I e II,
bem como será iniciada a construção de uma creche no bairro
Campo Alegre e no bairro José
Geraldo da Cruz.

Ordem de serviço para
novas reformas

Dezenas de novas escolas
requalificadas estarão sendo
concluídas nos próximos dias.

Assessoria de Comunicação
da Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte

<< REDUÇÃO Os dados registrados indicam uma redução de 3,36%, do dia 22
de junho, para 2,19% até o dia 22 de julho.

de óbitos por Covid -19 nos últimos 14 dias. Ainda conforme
a Saúde, a taxa de incidência
de casos está em 31 por mil
habitantes.

Dom Pedro II Transmissora de Energia SPE Ltda
CNPJ 36.348.379/0001-72

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial - SEMADT, a Licença Prévia - LP para a
Subestação SE 230/69 – 13,8 kV Crato II, localizada no município de Crato, na
Zona Rural com acesso pela Rua Chiquinha Macedo 2,5 km a Nordeste do
bairro São Bento com validade até 13 de julho de 2021.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da SEMADT.

A Gripe De 1918
Uma crônica muito atual

É importante destacar que em
2018 seis unidades foram contempladas com reforma, já no
ano de 2019 quatro escolas
foram reformadas. O Prefeito
Arnon Bezerra assinou, há alguns dias, ordens de serviço e
já foram iniciadas as reformas
das escolas Pelúsio Correia, no
Bairro Santo Antônio, Manoel
de Castro no bairro Tiradentes, Raimundo Domingos, no
Sítio Taquari, e o Centro Educacional de Educação Infantil
(Caic), no bairro Frei Damião.

Taxa de óbitos por Coronavírus cai em Juazeiro

A Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte, através da
Secretaria de Saúde, registrou
redução de casos de óbitos
nos últimos 14 dias, mesmo
com o aumento de pessoas
infectadas por coronavírus no
Município. Os dados registrados indicam uma redução de
3,36%, do dia 22 de junho,
para 2,19% até ontem, quarta-feira, dia 22 de julho.
Os dados avaliados através
dos técnicos da Secretaria, trazem a média móvel de casos e

CRÔNICA

De acordo com a Secretária
de Saúde de Juazeiro do Norte,
Glauciane Torres, o aumento
nos casos de Covid -19 já era
esperando, principalmente em
função da ampliação da testagem, que vem acontecendo inclusive em áreas da zona rural.
“Queremos, com isso, ter um
retrato fiel da realidade, mas
o que nos importa sobretudo é
que os números de óbitos estão

em decréscimo e isso significa
que as medidas estão sendo
efetivas e nós estamos conseguindo salvar vidas”, avalia
Glauciane.
A secretária ainda informa
que mesmo com o grande aumento de casos de Covid -19,
isso não significa que sejam
graves, por haver um número
significativo de pessoas assintomáticas. “O que nos preocupa mais é a taxa de letalidade,
que caiu para 2,19%. É importante destacar que estão sendo
testados os profissionais de
saúde, por estarem na linha de
frente de combate à pandemia,
e alguns são assintomáticos.
Todos têm o dever de continuarem testando por esta condição. “Mas o que nos guia na
assertividade das nossas ações
é a queda na taxa de letalidade, ou seja, são mais vidas que
estão sendo salvas”, avalia a
secretária.

Leia sempre a
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Há cem anos a Terra era acometida por um flagelo que parecia
nunca acabar, quiçá prenúncio do fim dos tempos. Era o quarto
ano de uma guerra como nunca se vira até então. Então, dos
escombros e das trincheiras enlameadas da Primeira Guerra,
surgiu uma praga só comparável à peste negra medieval. A gripe
de 1918 foi uma pandemia que se espalhou por quase toda parte
do mundo, dona de uma virulência incomum, produzida por uma
cepa do hoje conhecido vírus Influenza tipo A, do subtipo H1N1.
Tendo contaminado mais de 500 milhões de pessoas (ou quase
27% da população mundial na época) e fazendo até 100 milhões de mortos (perto de 5% da população global), foi uma das
pandemias mais letais da história da humanidade.
Esta praga marcou a infância do então menino Nelson Rodrigues. Com 6 anos à época, morador da Aldeia Campista, zona
norte do Rio de Janeiro, o futuro escritor vivenciou com seus
olhos de criança a transformação da cidade, a mais atingida
no país pela gripe. Quando em 1967 começou a escrever suas
memórias, em crônicas diárias para o jornal Correio da Manhã,
essas lembranças foram abordadas em vários trechos, em especial nos capítulos XI e XII, publicados em 8 e 9 de março.
Confira este excerto:
E quem não morreu com a Espanhola?
“A gripe foi justamente a morte sem velório. Morria-se em massa. E foi de repente. De um dia para o outro, todo mundo começou a morrer. Os primeiros ainda foram chorados, velados e
floridos. Mas quando a cidade sentiu que era mesmo a peste,
ninguém chorou mais, nem velou, nem floriu. O velório seria
um luxo insuportável para os outros defuntos… Durante toda
a Espanhola, a cidade viveu à sombra dos mortos sem caixão.
Morrer na cama era um privilégio abusivo e aristocrático. O sujeito morria nos lugares mais impróprios, insuspeitados: na varanda, na janela, na calçada, na esquina, no botequim. Normalmente, o agonizante põe-se a imaginar a reação dos parentes,
amigos e desafetos. Na Espanhola não havia reação nenhuma.
Muitos caíam rente ao meio-fio, com a cara enfiada no ralo. E
ficavam lá, estendidos, não como mortos, mas como bêbados.
Ninguém os chorava ninguém. Nem um vira-lata vinha lambê-los. Era como se o cadáver não tivesse nem mãe, nem pai,
nem amigo, nem vizinho, nem ao menos inimigo.
A forma de lidar com os corpos era igualmente aterradora. “Vinha o caminhão de limpeza pública, e ia recolhendo e
empilhando os defuntos. Mas nem só os mortos eram assim
apanhados no caminho. Muitos ainda viviam. Mas nem família,
nem coveiros, ninguém tinha paciência. Ia alguém para o portão gritar para a carroça de lixo: ‘Aqui tem um! Aqui tem um!’. E,
então, a carroça, ou o caminhão, parava. O cadáver era atirado
em cima dos outros. Ninguém chorando ninguém.
Se os próprios familiares não mais tinham ânimo para rituais,
os carregadores muito menos. Nem para esperar o desfecho
da morte. E o homem da carroça não tinha melindres, nem
pudores. Levava doentes ainda estrebuchando. No cemitério,
tudo era possível. Os coveiros acabavam de matar, a pau, a
picareta, os agonizantes. Nada de túmulos exclusivos. Todo
mundo era despejado em buracos, crateras hediondas. Por vezes, a vala era tão superficial que, de repente, um pé florescia
na terra, ou emergia uma mão cheia de bichos.
De repente, passou a gripe. Com o fim da gripe as coisas não
mais foram as mesmas. A peste deixara nos sobreviventes não
o medo, não o espanto, não o ressentimento, mas o puro tédio
da morte. Lembro-me de um vizinho perguntando: ‘Quem não
morreu na Espanhola?’. E ninguém percebeu que uma cidade
morria, que o Rio machadiano estava entre os finados. Uma
outra cidade ia nascer. Logo depois explodiu o Carnaval. A pandemia passou e, no Brasil, o Carnaval de 1920 representou um
desafogo e a euforia geral tomou conta da população. E foi um
desabamento de usos costumes, valores, pudores. Exatamente como antes.
> Excerto extraído do acervo da Biblioteca Nacional e as
informações acerca da Gripe de 1918 são da Fio Cruz.
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Agricultura familiar do Ceará
recebe atenção especial do
Governo durante a pandemia
do Novo Coronavírus
Em 130 dias de isolamento social, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário mudou a maneira de servir aos mais de 350 mil agricultores familiares cearenses e se adaptou a uma nova realidade que afeta todo o Estado.
Com a proibição das feiras públicas, lançou o Portal da Agricultura Familiar e apoiou, até mesmo fora dos meios de comunicação do Governo
do Ceará, a divulgação de feiras virtuais, deliveries e drive-thrus desenvolvidos por cooperativas, associações e produtores rurais.

A nova cara da SDA é a
inovação e o apoio ao empreendedorismo. O órgão estadual também inovou prestando
assistência técnica pelos bate-papos virtuais da Ematerce
e da Secretaria e orientação
pelo teleatendimento do Idace. Gerou renda para 1.214
agricultores familiares através
do Programa de Aquisição de
Alimentos e adquiriu diariamente 29 mil litros de leite
para colaborar com a superação de situação de vulnerabilidade social de 184.424 cearenses.
Como o homem e a mulher
do campo, que seguiram trabalhando, mesmo enfrentando
a pandemia da Covid, seguimos o mesmo ritmo e conectamos campo e cidade com
a publicação de 190 notícias
num período de 94 dias úteis.
O programa Mais Nutrição
está bem próximo de atender
crianças e jovens carentes do
Cariri, 1.476 cearenses de
baixa renda já estão sendo
atendidos pela nova edição do
Programa do Leite e o PAA
Alimentos passará a atender
141 municípios cearenses.

Vitrine virtual

Com mais de 14 mil agricultores, associações e cooperativas cadastradas, o Portal da
Agricultura Familiar se tornou
a principal vitrine da Secretaria
do Desenvolvimento Agrário.
A ferramenta, agora disponível através do aplicativo Cea-

rá App, aproxima agricultores
familiares e consumidores e
também fornece informações
sobre os principais itens da
produção agrícola em cada região do Estado.
“O portal consiste numa
ferramenta capaz de fortalecer a agricultura familiar,
diminuir as vulnerabilidades
e criar perspectiva de renda,
mesmo neste período de pandemia”, frisa o secretário De
Assis Diniz. Outra vitrine da
produção agrícola e do cooperativismo foram o site e
as redes sociais da SDA, que
passou a divulgar semanalmente atividades voltadas ao
comércio virtual.
A ações inovadoras também passaram a ser divulgadas pela imprensa local e pelo
site do Governo do Ceará. São
exemplos do empreendedorismo rural: as feiras virtuais de
Quixeramobim e de Sobral,
os deliveries dos produtos da
agricultura familiar da Cooperfam e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
e os drive thrus de Cascavel e
de Paraipaba e o aplicativo da
Cooperboa.

população mais carente do interior do Estado.
A próxima etapa do programa, já com edital de manifestação de interesse publicado,
irá investir R$ 8,5 milhões em
141 municípios cearenses. Ao
aderir ao programa, agricultores familiares inseridos no
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) serão contemplados com até R$ 6,5 mil por
ano pela oferta dos produtos ao
PAA. Em relação à etapa anterior, 42 novos municípios cearenses passarão a ser atendidos
pelo PAA Alimentos.
“Por uma questão de segurança, estão suspensas as feiras
públicas neste período de pandemia. Ainda assim, o Programa de Aquisição de Alimentos
– Compra com Doação Simultânea tem sido uma verdadeira âncora da subsistência de
muitos homens e mulheres do
campo”, comemora De Assis
Diniz, secretário do Desenvolvimento Agrário. A distribuição dos alimentos à população
mais carente é agendada e respeita a orientação das autoridades sanitárias.

Renda e
segurança alimentar

Uma piscina comum
de leite por dia

Entre 18 de maio e 30 de
junho, mais 439 toneladas de
alimentos foram distribuídas
para quase 104 mil cearenses
em situação de vulnerabilidade social. A edição do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA-CDS) de combate aos
efeitos sociais e econômicos da
Covid-19, uma parceria com o
Ministério da Cidadania, gerou
renda para 1.215 produtores
rurais e investiu R$ 1,91 milhão na garantia de segurança
alimentar e nutricional para

Durante o período da pandemia da Covid-19, o Programa do Leite (PAA Leite)
realizou a distribuição de 29
mil litros de leite por dia em
116 municípios cearenses. O
volume, equivalente a uma
piscina comum, de 30 mil litros, foi fornecido produtores
de leite bovino e caprino em
116 municípios do Estado e
entregue a 184.424 pessoas
de baixa renda através de entidades socioassistenciais. O
alimento é reconhecido pelo

alto potencial nutritivo e por
ser inerente ao cardápio dos
brasileiros.
A nova edição do Programa de Aquisição de Alimentos
– Modalidade Leite, que teve
início no início deste mês, passa a atender 196.187 cearenses
em situação de insegurança
alimentar e nutricional em 179
municípios do Estado. A previsão é de um investimento de
mais de R$ 25 milhões até junho do próximo ano, incluindo
a contrapartida estadual de R$
4,75 milhões do Governo do
Ceará, e a inclusão produtiva
de 1.476 produtores de leite
bovino e caprino.

Isenção na taxa d´água

Durante 90 dias, 120 mil
famílias do campo atendidas
pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) contaram com a isenção na taxa
d´água. Os beneficiários são
homens e mulheres que vivem
em comunidades rurais atendidos pela implantação de sistemas de abastecimento d’água
do Projeto São José III. A ação
atendeu aos usuários com consumo de até 10m3 mensais e
o investimento do Governo do
Ceará foi de R$ 9 milhões.
A proposta foi apresentada
ao governador Camilo Santana
pelas secretarias das Cidades e
do Desenvolvimento Agrário
e aprovada no início de abril
pela Assembleia Legislativa
do Ceará. Também contribuíram com a fundamentação do
texto legal: as equipes técnicas
do Sisar, do São José e da Cagece, o banco KFW, e o então
secretário-chefe da Casa Civil,
Élcio Batista. A medida permitiu um alívio financeiro aos
produtores rurais num período
de dificuldade de vendas dos

<< FORTALECIMENTO aos sistemas cooperativista para g
produção agrícola.

Entrega de tratores

Mesmo durante a pandemia
da Covid-19, a Secretaria do
Desenvolvimento Agrário fez
um esforço para realizar as entregas de três tratores pelo projeto de mecanização agrícola
do São José nos municípios de
Mauriti, Porteiras e Umari. O
evento foi acompanhado através de videoconferência pelo
secretário De Assis Diniz e
pela equipe técnica do projeto
e comemorado por um público
reduzido que respeitou o distanciamento social.
“A ideia é trabalharmos a
mecanização agrícola e a tecnologia como aliadas. É fazer
o espaçamento correto, promover a adubação e realizar a
análise do solo, garantindo a
produção que nossos estudos
técnicos demonstram”, explica
Claudivan Alves, da Associação Comunitária do Sítio Vieira. A entrega dos equipamentos
agrícolas já havia sido adiada
por diversas vezes desde o ano
passado e chega no momento
em que os trabalhadores rurais
se preparam para colher a safra
de grãos.
“O nosso solo é arenoso, mas tem quase 80% que é
massapê. Se você não fizer o
tratamento na hora certa, não
consegue mais arar a terra com
máquina nenhuma. Choveu,
você espera dar um Sol e já
passa o arado. Com o trator,
o nosso agricultor vai gradear
a terra e colher por um custo
muito menor do que alugar
esse equipamento vindo de
fora – e ainda vai aumentar a
margem de lucro”, comemora
João Moura, presidente da Associação Agrocomunitária do
Apanha Peixe.

Informação e proteção
para barrar a Covid-19

A Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa) foi um
dos órgãos da SDA que não
fechou as portas em nenhum
momento do período de isolamento social. Responsável
pelo abastecimento humano
dos principais centros urbanos
do Estado, a Ceasa realizou
campanhas de conscientização com funcionários, permissionários e consumidores para
barrar a proliferação da pandemia, desinfectou os postos
localizados em Maracanaú,
Barbalha e Tianguá e, em parceria com Secretaria de Saúde
(Sesa), realizou testes rápidos
da Covid-19.
Outro serviço prestado
que o consumidor cearense
se acostumou a ler no site da
Secretaria foi a informação.
Como nunca antes, o órgão
passou a divulgar balanços
semanais e mensais dos preços dos principais produtos
comercializados nos três entrepostos. E, como não poderia ser diferente, a informação
prática e transparente foi a
principal arma para afugentar
de vez as fake news que insistiram, no início do isolamento
social, em dizer que o abastecimento humano estava comprometido.

Cisternas

Em abril deste ano, a Secretaria do Desenvolvimento
Agrário veio a público divulgar
o Edital de Chamada Pública
No. 03/2020. O certame irá selecionar entidades sociais sem
fins lucrativos responsáveis
pela implementação de 200
cisternas de placa de 16 mil litros e 93 cisternas escolares de
52 mil litros. Os recursos, da
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Familiar 2020/2021.

Vacinação contra
a febre aftosa

garantias de mercado para a demanda
ordem de R$ 2.008.775,24, são
garantidos pela parceria com o
Ministério do Desenvolvimento Social e o prazo de execução
é até o final deste ano.

Hora de Plantar

Mesmo com as restrições
causadas pela pandemia do
novo coronavírus, 246.726
agricultores familiares cearenses atualizaram a demanda do
Hora de Plantar 2020/2021.
O resultado representou uma
redução de 10.207 agricultores em relação ao ano passado
e foi comemorado como um
sucesso, levando em consideração as recomendações e distanciamento social. Nos casos
de não-atualização da demanda, o produtor rural é atendido
com a mesma quantia do ano
anterior.
Segundo o relatório da Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar
)(Codaf/ SDA), os pedidos de
sementes de milho híbrido e
variedade, feijão caupi e sorgo
forrageiro concentram 96,7%
da demanda apresentada. Além
destes produtos, o programa
ainda é responsável pela distribuição de mudas de caju anão
precoce, raquetes de palma forrageira, manivas de mandioca,
mudas de essências florestais e
nativas e mudas de frutíferas,
como acerola, goiaba, manga e
umbu cajá.

Mais Nutrição

O programa Mais Nutrição
comemorou o seu primeiro ano
em junho com a distribuição
de aproximadamente 400 toneladas de alimentos a 23.300
pessoas em 25 municípios cearenses. Outra ação de destaque
no período entre 23 de março
e 23 de julho foi a distribuição

de 30,6 toneladas de alimentos, 400 redes, além de goma
de tapioca, polpas de frutas,
macarrão e água para famílias atingidas por enchentes
durante a quadra invernosa.
Por fim, o Mais Nutrição
recebeu a doação de 22 toneladas de manga do tipo exportação oriundas apreendidas
em uma operação da Polícia
Civil do Estado do Ceará.

Parcerias com
bancos públicos

Duas parcerias celebradas
pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural ganharam destaque nos últimos
quatro meses. A primeira,
uma parceria com a Fundação
Banco do Brasil e a Cooperativa dos Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais do Cariri (Coopaefarc),
representou um investimento
de R$ 300 mil na entrega de
cestas de alimentos e kits de
higienização para duas mil
famílias carentes do interior
do Estado. O Termo de Compromisso, assinado no final
de junho, inclui a participação de outras 23 cooperativas.
A segunda foi um acordo
entre a superintendência do
Banco do Nordeste e a Ematerce. Pelo acordo, assinado
no último dia 15, o banco
público prevê um investimento de R$ 500 milhões no
Estado e amplia de R$ 15 mil
para R$ 20 mil o microcrédito orientado concedido pelo
CrediAmigo para agricultores atendidos pelo Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). Os recursos foram
garantidos pelo anúncio do
Plano Safra da Agricultura

A campanha de vacinação
contra aftosa foi outra atividade que contou com a participação da Ematerce. Até o final
da semana passada, a campanha encabeçada pela Agência
de Defesa Agropecuária do
Ceará (Adagri) já tinha vacinado mais de 64,91% do rebanho do Estado, ou 1.742.990
bovinos e bubalinos. O órgão da SDA apóia a vacinação através do recebimento
de notas fiscais, recebimento
das declarações dos criadores
e orientando acesso ao Portal
do Produtor da Adagri.
No final de junho, o Fórum Nacional de Executores
de Sanidade Agropecuária
(Fonesa) apresentou um pedido de adiamento do prazo da
primeira dose da vacinação
ao Ministério da Agricultura,
Pesca e Abastecimento. A proposta foi acatada pela ministra Tereza Cristina, tendo em
vista os efeitos sociais da pandemia da Covid-19, e o prazo
final para vacinação passou a
ser 31 de julho de 2020. A previsão é vacinar 2,6 milhões de
bovinos e bubalinos até o final
deste mês.

<< CENOURA estímulo, orientação, tecnologia, mercado e apoio

Eventos virtuais

Quem acompanha as redes
sociais da SDA percebeu que
o órgão também passou a estar mais conectado, seja através de videoconferências ou
lives transmitidas pelas redes
sociais. Um exemplo dessa
conexão campo-cidade foram
as Rodas de Conversa Digitais, promovidas pelo Projeto
Paulo Freire e pela Escola de
Saúde Pública. Como também
foi através das redes sociais
que a Secretaria realizou campanha sobre a prevenção da
Covid-19.
Ao todo, o projeto de combate à extrema pobreza rural
promoveu seis lives tratando
de temas como: isolamento
social e combate ao novo coronavírus, segurança alimentar e nutricional, saúde mental, diversidade e políticas
públicas no campo,. Além disso, o secretário De Assis Diniz
se tornou presença constante
em lives, no Facebook e no
Instagram, promovidas por
movimentos sociais, lideranças comunitárias e instituições
públicas parceiras.Teleatendimento
Pelo teletrabalho, o Instituto de Desenvolvimento
Agrário do Ceará analisou e
aprovou 5.908 cadastros de
imóveis rurais em 14 municípios cearenses. Outras ações
promovidas pelo órgão estadual responsável pela Política de Regularização Fundiária incluem a elaboração
de 20 Cadastros Ambientais

<< GARANTIAS com seguro safra frente as intempéries

<< LEITE fortalecimento da bacia leiteira franco mercado consumidor
Rurais (CARs), beneficiando
241 famílias do campo; e as
emissões de 33 declarações
de anuências e reconhecimento social e 19 Declarações de
Aptidão ao Pronaf (DAPs).
Por fim, dezenas de be-

neficiários do Programa de
Regularização Fundiária do
Governo do Ceará em 37 municípios cearenses foram atendidos pelo serviço de teleatendimento do Idace entre abril e
junho deste ano. A prestação

de serviços aos usuários do
Idace é feito pelo Tele atendimento, através dos telefones
(85) 3474-9110 e 3474-9100,
bem como Ouvidoria, pelo telefone 155.
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Governo do Ceará vai instalar laboratórios para análises
dos testes de coronavírus feitos em Sobral e no Cariri
Assessoria de Comunicação
Casa Civil Governo do
Estado do Ceará

O Ceará continua apresentando números mais animadores em relação ao controle da
pandemia do novo coronavírus.
Mesmo a velocidade da doença
tendo seguido ritmos diferentes
nas mais variadas regiões, devido ao grande número de testes
realizados o Governo do Ceará tem conseguido monitorar e
planejar suas ações respeitando
cada situação. Duas das áreas
mais atingidas pela Covid-19,
as regiões Norte e do Cariri vão
ganhar dois laboratórios para
análises dos testes feitos na região, dando mais celeridade aos
resultados e um melhor tempo
de resposta para as ações. A informação foi dada pelo governador Camilo Santana na noite
desta segunda-feira (27), durante live nas redes sociais.
“Continuamos reforçando
a estrutura de atendimento no
Interior, que é onde os números ainda são maiores. Estamos
montando dois laboratórios
nas regiões Norte e Cariri para
que as análises sejam feitas na
própria região. São ações importantes para melhorar a qualidade do atendimento à população”, explicou Camilo. O Ceará
está chegando à marca de quase
meio milhão de testes aplicados. “É a testagem que nos dá
informações para que a gente
possa tomar decisões importan-

tes”, reforçou o gestor estadual.
Além de poder ter uma situação mais próxima da realidade por conta do grande número
de testes, o Ceará investiu bastante no reforço da infraestrutura hospitalar. Foram criados
quase três mil leitos do mês de
março até o momento exclusivamente para atendimento de
pessoas infectadas pelo coronavírus. “Implantamos muitas
UTIs exclusivas para a Covid-19, não só na Capital, mas
em todas as regiões do interior
do Ceará, inclusive onde não
tinha UTI. Foram 2.833 leitos
exclusivos para atender a essa
pandemia no Estado, sendo
mais de 900 leitos só de UTI”,
enfatizou o governador.

Melhora dos
indicadores

Atualmente, o Ceará já demonstra ter ultrapassado o pico
da doença em várias de suas
regiões e isso pode ser visto
pelo número de ocupações dos
leitos. “Os números do IntegraSUS mostram que continua
com uma tendência de queda.
Estamos nesse momento com
65,81% de ocupação dos leitos
de UTIs no Estado e 43,13% de
ocupação dos leitos de enfermaria. A taxa de positividade é
de 30,98%, o que significa que
a cada 100 teste que nós fazemos, 31 são positivos. A taxa
de letalidade também tem caído, estamos com 4,62%”, disse
Camilo.
Mesmo em tempos dife-

<< ESTABILIZAÇÃO Mesmo em tempos diferentes da pandemia, as regiões que exigiam uma atenção especial já começam a dar sinais de estabilização e queda dos indicadores.

rentes da pandemia, as demais
regiões que exigiam uma atenção especial já começam a dar
sinais de estabilização e queda
dos indicadores. “Sobral, que
era uma região que nos preocupava, continua em queda,
tanto que passou à primeira
fase do plano de retomada da
economia. Tivemos um pico
forte algumas semanas atrás e
agora continua em queda, com
a taxa de positividade em torno
de 41%, os leitos de UTI com

68,87% de ocupação e 47,89%
a taxa de ocupação de enfermaria”, disse o governador.
“Outra região que tem nos
preocupado é a do Cariri, que
recebeu por último a velocidade da pandemia. Ela se mantém
ainda no período de transição,
mas tiramos os municípios do
isolamento rígido, porque lá
estabilizou os casos. Tem uma
taxa de ocupação também estável, algo em torno de 65% de
ocupação das UTIs. A taxa de

positividade em torno de 35%”,
completou Camilo Santana.

Precaução e cuidado

Mesmo com o panorama
sendo de melhora, o governador
fez um apelo para que a população continue tendo os cuidados
necessários para evitar a contaminação com o vírus. “É importante não baixarmos a guarda
em relação a esse enfrentamento. A pandemia continua. Te-

mos visto em vários locais
do mundo a preocupação de
retomada da pandemia e nós
não queremos isso. É por isso
que a gente tem retomado as
atividades econômicas de forma responsável, com protocolo, fiscalização”, lembrou
Camilo, ao citar ainda que
tem visto algumas imagens de
pessoas sem máscara e que é
fundamental o uso como prevenção e que aglomerações
devem ser evitadas.

Quarentena, isolamento e distanciamento. Três palavras com
significados muito diferentes no combate ao novo coronavírus
Por Cristiane Bomfim, da
Agência Einstein

e pesquisador da Universidade de São Paulo, Marcio Sommer Bittencourt.

Isolamento – é o termo

Apesar de terem significados distintos, as palavras quarentena, isolamento e distanciamento são, muitas vezes,
usadas para dizer a mesma
coisa no dia a dia. Especialmente como termos como sinônimos para o distanciamento físico amplo da sociedade
que foi imposto por vários governantes ao redor do mundo.
Pode parecer bobagem, mas o
não entendimento do que cada
uma quer dizer pode atrapalhar – e muito – na contenção da disseminação do novo
coronavírus. Afinal, cada um
faz o que bem entende, e fica
difícil até explicar o que é necessário para proteger a sociedade. Para esclarecer os significados destes três termos tão
frequentes nos dias de hoje, a
Agência Einstein pediu ajuda
do médico do Hospital Israelita Albert Einstein e professor

utilizado para o afastamento de
quem está doente – infectado
pelo vírus da Covid-19. Todo
indivíduo diagnosticado com
Covid-19, que precisou ser internado ou está em casa, deve
ficar sozinho, isolado qualquer
outra pessoa por no mínimo 10
dias a partir dos primeiros sintomas ou do resultado do exame de RT-PCR, caso não tenha
sintomas. O objetivo do isolamento, é evitar que a pessoa
infectada transmita o vírus. “O
isolamento deve ser feito de
forma individual. É simples:
basta não encontrar ninguém
neste período. A atitude deve
ser praticada por todas as pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19 ou suspeita,
mesmo que sem a realização
de teste”.

Quarentena – Em epidemiologia o termo ficar em quarentena significa ficar afastado

pelo risco de estar infectado.
Ela é indicada para pessoas
que – mesmo sem sintomas
– tiveram contato com casos
suspeitos ou confirmados de
Covid-19, uma vez que elas
podem estar infectadas e ainda não apresentarem sintomas. Neste caso é orientado
a quarentena sozinho, afastado das outras pessoas por 14
dias a partir da data de confirmação do caso com quem
a pessoa teve contato. A ideia
é evitar a transmissão no período assintomático, observar
precocemente o aparecimento
dos sintomas e realizar os cuidados médicos necessários.
“Na quarentena, a pessoa deve
ficar em casa, afastada do contato com pessoas que não tiveram contato com outras que
estavam doentes, para observação dos sintomas”, explica
Bittencourt.

Distanciamento – “Eu
particularmente não gosto de
distanciamento social. Acho
que o certo deveria ser distanciamento físico. O que

<< O ISOLAMENTO, é evitar que a pessoa infectada transmita o vírus. “O isolamento deve ser
feito de forma individual.

importa para a propagação do
vírus é a proximidade entre as
pessoas. Não queremos ninguém solitário em casa, queremos que as pessoas estejam
bem e interajam socialmente
de casa, por exemplo. O distanciamento físico é bilateral
e demonstração de respeito
pela segurança dos outros”,
diz. O termo distanciamento
físico é utilizado para todas

as medidas que tentam afastar
as pessoas umas das outras, independentemente da presença
de sintomas. Inclui as medidas
adotadas por várias cidades,
entre elas São Paulo, para reduzir a circulação de pessoas
em áreas públicas (ruas, praças, parques) e privadas (shoppings, supermercados e restaurantes) por meio de medidas
restritivas, como por exemplo

fechamento do comércio.
Também inclui a orientação
de ficarmos a mais de dois
metros uns dos outros, por
exemplo. Para o médico do
Einstein, além das medidas
de distanciamento físico,
isolamento e quarentena, o
uso de barreiras protetivas,
como máscaras e álcool gel
também são essenciais para a
contenção do vírus.
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CONHECER

Aline Maria
”Uma das coisas que
eu aprendi da maneira
mais difícil foi que
não vale a pena ficar
desanimado. Manterse ocupado e fazer do
otimismo um modo de
vida pode restaurar sua
fé em si mesmo.”

HUMOR
Tirando a paciência do juiz

O juiz pergunta ao réu:
- Idade?
- 35 anos
- É casado?
- Sim.
- Com quem?
- Com a minha mulher.
O juiz irritado:
- Conhece alguém casado com um homem?
- Sim.
- Quem?
- A minha mulher.

Isso são horas?

O bêbado entra em casa e sua mulher reclama:
- Isso são horas de chegar em casa? São 3:50!
O bêbado responde:
- Pode comprar que tá barato!

Sepultado no mar

Médico falando com o paciente já moribundo:
- E por que o senhor quer ser sepultado no mar?
- É porque minha sogra jurou várias vezes que vai dançar sobre
meu túmulo!

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues

ÁRIES 21/03 A 20/04
Dia de sentimentos muito clarificados e firmes. Pode sentir-se isolado mas o tempo vai dar-lhe razão.
TOURO 21/04 A 20/05
Muita intensidade nos afetos e boa correspondência. Apesar de
muita dedicação não ficará totalmente satisfeito com resultados.
GÉMEOS 21/05 A 21/06
A conjuntura permite-lhe viver um dia feliz. Novos projectos começam a ganhar força e desenvolvimento.
CÂNCER 22/06 A 23/07
Consegue colocar uma relação e comportamentos no rumo certo.
O dia traz novos caminhos conseguidos com o seu esforço.
LEÃO 24/07 A 23/08
Assuma os seus sentimentos, já amadureceu o que sente. Faça
reajustes no seu orçamento doméstico ou de férias..
VIRGEM 24/08 A 23/09
Dia muito positivo mas é cedo para pensar no futuro. Evoluções
profissionais a conta gotas e pouca retribuição económica.
LIBRA 24/09 A 22/10
Uma relação não deve ser levada a ferro e fogo. O dia decorre sem
preocupações no sector profissional.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Deve revelar o que sente para saber com o que conta. Não negue
apoio a quem trabalha consigo.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Surpresas agradáveis face ao seu poder de conquista. Terá resultados muito positivos, sabe bem o que quer.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Bom dia para um encontro ou viagem a dois. Terá de confiar em
terceiros mas estabelaça metas e prazos.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Dia de bons momentos e valoriazação de laços afectivos. Aproveite oportunidades de compra e venda.
PEIXES 20/02 A 20/03
Dia de grandes e boas emoções, sente-se boas vibrações. Vida
profissional com desenvolvimentos muito positivos.

Nossa língua portuguêsa
Acerca = advérbio- com referência a - Falei acerca do assunto.
A cerca = substantivo- A cerca está muito alta.
Cerca de = aproximadamente- Ele falou cerca de trinta minutos
Há cerca = verbo haver + locução prepositiva- aproximadamente. Falei há cerca de vinte minutos.
À toa = à toa = adjetivo- Palavras à toa.
Á-toa = à-toa = advérbio- Estou à-toa na vida. (sem rumo)
A = referência a tempo futuro - Sairei daqui a dez minutos.
Há = referência a tempo passado- Estou doente há dois dias.
Ah = interjeição – Ah! Como é bom estar em férias
A par = conhecer, saber – Estou a par de tudo
Ao par = igualdade- O dólar está ao par com o real
Afim = adjetivo- próximo- Ele é meu parente afim.
A fim de = (com a finalidade de) locução prepositivaViajou a fim de se esconder.
A princípio = no começo (tempo) – A principio era o Verbo.
Em princípio = concessão, aceitação- Em princípio nada impede
que você vá.
Ao encontro de = relação de concordânciaA proposta veio ao encontro do meu desejo.
De encontro a = relação de oposição, ou discordância- O carro
bateu de encontro ao muro.
Adistância à distância
Sem crase no a, quando a distância não for conhecida.
com crase no a, quando a distância for conhecida.
Bastantes
Bastante
Adjetivo - dando ideia de “suficiente “Havia bastantes pessoas
na sala”.
Advérbio - Dá ideia de intensidade - Os alunos estudam bastante.
Conforme
adjetivo- conformado, concorde – Tudo esta conforme com a
Lei.
(Tudo concorda com a lei)
advérbio- de acordo, segundo- Todos agiram conforme o regulamento.
Demais
De mais
Ademais
Demais = advérbio de modo, intensidade – pronome (os outros)preposição (além de)
De mais = advérbio de quantidade- Comprei calças de mais.
ademais = além de
Descrição discrição
Descrição = ato de descrever
Discrição = ato de ser discreto
Descriminar discriminar
Descriminar = ato de tirar o crime, deixar de ser crime
Discriminar = mencionar, enumerar, separar dos outros
Despercebido desapercebido
Despercebido = erro não percebido
Desapercebido = desprevenido
Exceto
Preposição- invariável- Todos saíram, exceto eles.
Extra
Adjetivo- variável-suplementar
prefixo latino- invariável- além de (Oferta extra especial)
Eminente
Iminente
Proeminente preeminente
Eminente = ilustre – Todos aplaudiam o eminente professor.
Iminente= prestes a acontecer – O colapso da natureza é iminente.
Proeminente = saliente- sentido físico – Ele tem um nariz proeminente.
Preeminente = ilustre – Orgulha-se do preeminente antepassado.
Em vez de
Ao invés de
Em vez de = em lugar de
Ao invés de = ao contrário de
Em nível de
A nível de.
Não usar ”a nível de.” Primeiramente, atentemo-nos ao significado do substantivo “nível”: altura, âmbito, categoria, status.
A expressão “em nível de” é considerada quando há situações
que indicam “níveis”: Este fato será avaliado em nível nacional.
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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

As rédeas da liberdade
virou minha pipa em minnha mão
Para dar o meu recado
Não rezo só Ladainha
Pois o canto de Dalinha
Não é canto comportado
É profano é sagrado
Dentro da minha oração
Para dar satisfação
Eu não tenho mais idade
AS RÉDEAS DA LIBERDADE
VIROU PIPA EM MINHA MÃO.

É glosando que se
desenvolve o mote
Não sou mulher melindrada e sei me posicionar.
Mote de Dalinha Catunda
DALINHA CATUNDA
Eu tenho meu pensamento
Não nasci pra ser piolho
Como agir eu sempre escolho
Pois tenho discernimento
O discurso que apresento
Faz jus ao meu caminhar
E não venham me atiçar
Pra torcida organizada
NÃO SOU MULHER MELINDRADA
E SEI ME POSICIONAR.
BASTINHA JOB
Sou velha, mas não caduca
Sei muito bem o que faço
Ninguém me bota no laço,
Não meto a mão em cumbuca;
É certo que sou maluca
Isso não posso mudar
Quem quiser me acompanhar
Siga na minha passada:
“NÃO SOU MULHER MELINDRADA
SEI ME POSICIONAR. “
LINDICÁSSIA NASCIMENTO
Eu tenho discernimento
Sei respeitar os espaços
Eu sei desatar os laços
Caso haja impedimento
Lindicássia Nascimento
É cultura popular
Seja em qualquer lugar
Enfrento qualquer parada
NÃO SOU MULHER MELINDRADA
EU SEI ME POSICIONAR
DALINHA CATUNDA
Não sou de dizer amém
Assim é minha conduta
Pego firme na labuta
Sem esperar por ninguém
Não nasci pra ser refém
Nem quero me apequenar
Para conquistar lugar
nessa minha caminhada
NÃO SOU MULHER MELINDRADA
SEI ME POSICIONAR.“
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