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<< ABANDONO descaso e desamor com a Nascente que foi o
principal balneário e famoso ponto turístico do Crato.

Dinheiro para reforma do Balneário da
Nascente volta para o Governo federal
Yarley Brito diz que
receita da SAAEC
não cobre as despesas
O geólogo Yarley Brito diretor da SAAEC – Sociedade
Anônima de Água e Esgoto do
Crato diz que a companhia de
água do Crato é viável, mas acumula débitos mensais porque as
tarifas estão defasadas há mais
de cinco anos. A água da SAAEC é a mais barata do Brasil,

comenta Yarley. Para se
ter uma idéia quão baratas são as tarifas da
SAAEC a energia nesse
período de cinco anos
já teve aumentos que
vão além dos 100%,
complementa o diretor.
Leia na página 08
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Pedro Felício Cavalcanti é uma das
personalidades da história do Cariri
A Fundação Frei Carlos
Maria de Ferrara, nas páginas
da Gazeta de Notícias restabelece através do “Projeto Personalidades da História do Cariri,” preceitos de figuras que se
tornaram imortais pelos seus
feitos e vida cidadã. É a publicação de aprofundado estudo
biográfico de homens comuns
que se tornaram celebridades

pelo vigor e dispreendimento
no trabalho pelo bem comum.
São pessoas que serviram de
exemplo pela sua grandeza
moral e espírito público. Serão
destacados significativos detalhes da vida de cada um, fatos
hilariantes que também ressaltaram seus carismas, influências e liderança no contexto
político social.
Pág 08
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<< CAIU o teto do prédio da hidroelétrica do Crato que poderia servir como
museu da velha usina que no século passado fornecia energia à cidade.
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EDITORIAL

Era só o que faltava
A cara de pau dos nossos
deputados federais é um fenômeno que nem Freud explica. Até parece que entre
eles e o povo há uma parede imensa para ocultá-los
e permitir que pratiquem
todas as imoralidades, sem
que ninguém veja.
Desde que rebentou aos
olhos do mundo o elevado
nível de degenerescência
dos nossos últimos governos, o povo começou a se
arregimentar, numa tentativa de mudar a ordem
das coisas. Dentre as ações
´populares que arrancaram
aplausos de norte a sul do
país, as 10 medidas contra
a corrupção mereceram,
imediatamente, um consistente apoio.
Em verdade, trata-se de
um golpe mortal contra a
corrupção e claro, atinge,
de cheio, a classe política.
Mesmo tratando-se do resultado de uma ampla consulta popular, as medidas
não agradaram aos nossos
congressistas. Receberamnas contudo, por insistente
pressão, para transformálas em lei. Afinal de contas
são eles que têm o dever e
a responsabilidade de aprová-las.
Alguns argumentaram
que as medidas moralizantes careciam de reparos
para adequá-las aos reais
interesses nacionais, isto
na linguagem e no pensa-

mento deles. Ali nascia um
culto ao corporativismo.
Precisavam, como sempre
fizeram, blindar os congressistas e reforçar a parede que os separa do povo.
Emenda daqui, emenda
dali, o resultado é que surgiu para votação um projeto desfigurado. Caixa 2 não
é infração, corrupto não é
criminoso, juiz deve ser
preso e político não pode
ser investigado. O relator
que defendia o projeto na
íntegra recebe vaias em
plenário e o seu relatório
vai pro lixo.
O que aprovaram, nas
caladas da noite, aproveitando-se da comoção nacional, motivada pela tragédia da Chapecoense, em
nada se assemelha ao veredito popular. Aprovaram
uma lei que esvazia a Lava
Jato, desmoraliza a justiça
e consagra, de vez, a impunidade. Era só o que faltava. No dia 4 de dezembro o
povo esteve novamente na
rua. Desta vez, com o propósito de rasgar esta maldita lei e de derrubar o muro
da vergonha.

Texto de
Tiburcio Bezerra
de Morais que
é municipalista,
observador e
analista político
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HUMBERTO PINHO

O velho album de fotografias
Humberto Pinho da Silva é um renomado
jornalista e cronista portugues, residente em
Porto Portugal, tem colaboração espalhada
pela imprensa portuguesa, brasileira, alemã,
argentina, canadiana e americana. É o
coordenador do Blogue luso-brasileiro “PAZ,” e
escreve sistematicamente para esta
Gazeta de Notícias.

Havia na casa de meu pai, velho álbum de fotografias, coberto a
madrepérola, de folhas grossas, de
cartão amarelecido, como amarelecidas eram as fotos.
Deliciava-me, em menino, a folhear esse velho álbum. Algumas
vezes, meu pai – que o manuseava
com extremoso cuidado, pois fora
de sua mãe, – ao mostra-me as fotos
(que estavam e estão, porque ainda o
tenho, muito velhinho com folhas a
soltarem-se da lombada,) ia-me contando quem eram aqueles “ figurões”
de largos bigodes, em poses estudadas, quase todos recostados a sólidas
colunas de madeira.
Fascinava-me ouvir o que ele dizia dos senhores de bengala, que surgiam a cada virar de página:
- Este, foi teu trisavô – dizia meu
pai, apontando a foto com dedo mindinho. - Chamava-se, José de Pinho.
Teve carpintaria, na rua Direita.
Combateu nas hostes de D. Pedro.
Foi agraciado, pelo Rei, com alta
condecoração. Este – continuava, virando a página, – era o Manuel. Foi
para o Brasil, ainda criança. Dizem
que casou com mulata, que o envenenou. Este, de chapéu de abas largas e
botas à caçador, é o tio Caetano. Foi
homem muito rico. Ficou com a carpintaria do pai e transformou-a em
importante indústria madeireira. Casou com fidalga. Esta Senhora, é tua
avó. – Continuava. - Foi excelente
pianista, e muito aplaudida…
E, lentamente, ia virando as folhas. Diante de meus olhos curiosos,
“desfilavam” graves cavalheiros,
senhoras de grandes chapéus, e meninos de fatinho de marujo, que sorriam para mim.
Por vezes, aparecia, ao abrir o
álbum, homem elegante, musculoso,

de enormes bigodes, rosto voluntarioso, tostado pelo sol.
Era o tio Francisco.
Emigrara para o Brasil. Pouco
se conhecia da sua vida, apenas que
possuía importante frota de barcos,
no rio Amazonas. Um dia desequilibrou-se, e morreu afogado.
O primo Alberto, que vivia em
São Paulo, dizia que era muito rico:
milionário. Como era solteiro, ninguém reclamou a herança. Foi direitinha para o Estado.
Os antigos álbuns amarelecidos,
desbotados pelos anos, fazem parte
da história da família.
São retratos de antepassados, que
não conhecemos; mas são as nossas
raízes. Sem sabermos seus nomes e
o que fizeram, somos como órfãos.
São, os objetos, que passam de
geração a geração; as tradições; os
gestos heroicos, dos que nos antecederam, que nos dão identidade.
Neste tempo, em que se vive
em pequenos apartamentos, que
não permitem guardar invocadoras
velharias. Neste tempo, em que se
pretende esquecer o passado. Neste tempo, em que os avós, e até os
pais, encontram-se em residenciais,
mais ou menos luxuosas, consoante
as possas, a coletividade, priva, as
novas gerações, de conhecerem suas
origens.
De conhecerem: histórias, factos,
acontecimentos, que passavam, oralmente, de pais para filhos.
Os jovens do nosso tempo, desconhecem o prazer, que se sente, ao
folhear os velhos álbuns de fotografias; fotografias de antepassados,
que apesar de nunca os termos conhecido, fazem parte de nós. Certamente, sem eles, não existiríamos,
pelo menos tal como somos.

VIVIAN ANTUNES

A cozinha
Vivian Antunes é cronista,
mora em Brasília e escreve
para vários jornais inclusive
esta Gazeta de Notícias
Eu lavo a louça e ele seca.
– Então o Barcelona perdeu?
– Foi.
– Mas foi pra final, não foi?
– Foi.
– Então perdeu mas ganhou.
– Não! Ele perdeu. Mas como tinha
ganho o primeiro jogo por 3 x 0, nesse
perdeu de 3 x 2. Com a soma dos dois
jogos ele ganhou.
– Então, perdeu mas ganhou! Isso é a
certificação da minha teoria.
– Qual é sua teoria?
– Tem como ser feio mas bonito, chato
mas legal.
– Aaa tem não! Não tem mesmo.
– Tem sim. Um monte de gente por aí
é feio mas é bonito, chato mas legal.
– Isso não existe e eu vou te provar.
– Lá vem você.Fala. To ouvindo.
– O Neymar. Ele é feio.
– Nem é. Ele é bonito, o menino.
– Bonito? Tenha dó. Aquele cara é
feio. Tira aquelas roupas cheias de coi-

sa que ele usa, veste o cara com as roupas de qualquer um dos meus alunos e
coloca manda pro meio da periferia.
– Ele é gatinho, moço. Ainda tem os
“zói” bonito.
– Tá bom. Manda ele fechar os olhos.
Mandou? Fica igualzinho qualquer um
dos garotos.
– Que onda, claro que não!
– Agora, o Rodrigo Wilbert.
– Esse é perfeito. Lindo de morrer!
Ainda tem olhos incríveis.
– Tá bom, tá bom. Então chama um
dos meus alunos e manda trocar de
roupa com ele. Coloca o rapaz na periferia de olhos fechados, já que eles são
“incríveis”.
– Ele tá lá no meio, lindão e de olhos
fechados. E agora?
– Tá vendo? Ele continua bonitão.
Acabei de lavar a louça pensando no
embasamento teórico pro chato mas
legal. É que a teoria do feio mas bonito
não existe mais.

Brasil de pernas
pro ar
Hildeberto
Jamacaru de
Aquinio é de Crato
CE residente em
Russas CE. É
corretor de imóveis
e articulista/
crônistas.

Brasileiros que deitados eternamente
em berço esplêndido acordai e indagai:
Para aonde caminhamos? Escândalos,
um após outro. Agora, o mais recente, é
o desvio no FIES (Fundo de Investimento Estudantil) investigado pelo TCU,
envolvendo Haddad (PT-SP - Prefeito
de São Paulo) Aloízio Mercadante (PTSP) e José Henrique Paim (PT-RS), que
ocuparam a pasta da Educação. Eles terão 15 dias para apresentar explicações
sobre diversas e sérias irregularidades.
Não para por ai. O ministro Ricardo
Lewandowski, do STF, autorizou a
abertura de dois inquéritos na Operação
Zelotes, que apura fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), o tribunal de recursos da Receita Federal. Um dos inquéritos vai
investigar o senador José Pimentel (PTCE). No segundo inquérito o líder do
governo no Congresso, senador Romero
Jucá (PMDB-RR) (com OITO processos
pendentes no STF), e alguns deputados.
Os parlamentares serão investigados
por corrupção passiva e prevaricação.
E o Gedel Vieira (PMDB-BA), que de
prevaricação pelo ex-ministro da cultura Marcelo Calero é simplesmente
mantido no cargo de ministro pelo Presidente Temer (PMDB-SP). Para onde
nos viramos, ficamos atônitos. Isto sem
falar que o presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), responde a 12
processos que pendem entorpecidos no
STF. Já são 200 (DUZENTOS) políticos
denunciados pela Odebrecht. Dá para
suportar e, pior, sabendo que a maioria
resultará em IMPUNIDADE?
O pior de tudo, mesmo com esse mar de
lama que tornaram o Brasil, os mesmos
que ou participaram, ou foram omissos,
complacentes ainda persistem em fazer
manobras espúrias para livrar a cara dos
BANDIDOS! Vejam que querem anistiar o Caixa 2 e livrar a cara dos que
delinquiram, como também, no caso
da repatriação do dinheiro enviado para
o exterior, com SONEGAÇÃO de impostos, já conseguiram isentar os valores que estavam em nome de parentes.
Não bastasse, o relator do projeto PL
4850/16 que estabelece medidas contra
a corrupção deputado Onyx Lorenzoni
(DEM-RS), (sob forte pressão dos colegas) corrigiu para DEZ MIL SALÁRIOS MÍNIMOS o valor do desvio
que acarretaria o enquadramento de
corrupção como CRIME HEDIONDO.
O valor anterior era CEM SALÁRIOS
MÍNIMOS. O projeto enquadra nessa
categoria crimes relacionados à corrupção, como concussão, excesso de exação, corrupção passiva, corrupção ativa,
corrupção ativa em transação comercial
internacional.
E eu que eleitor BURRO, cidadão HONESTO, que pago meus impostos em
dia, pensei que tanto fazia UM CENTAVO quanto MILHÕES que fossem. O
dinheiro que some pelos ralos da CORRUPÇÃO e com sérias consequências
para a nossa sociedade, é crime H E D I
O N D O sim, independente do valor!!!
As penas para essa bandidagem (piores que os bandidos comuns) deveriam
ser, no mínimo, PRISÃO PERPÉTUA
e cumpridas nos porões dos presídios.
Mas, neste Brasil ultrajado e por leniência extremada da Justiça, os BANDIDOS DE COLARINHO BRANCO
cumprem suas penas recorrendo ao
privilégio inaceitável da “Prisão Domiciliar” justamente nas suas mansões,
maioria fruto do conseguem roubar do
POVO!
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2VTXHID]HPR
Prefeitura do Crato deixa dinheiro
para reforma do
/DERUDWyULRGH
$QiOLVHV&OtQLFDV
Balneário da Nascente voltar
para
o
Governo
federal
&kQGLGR6DQWRV
Da Reportagem e foto de
Luiz José dos Santos

miniscências da antiga hidrelétrica. Esse projeto foi passando
de prefeito em prefeito e nunca
foi transformado em realidade.
No entanto os prefeitos Francisco Walter Peixoto e Aldegundes Gomes de Matos em
suas respectivas gestões promoveram reformar e melhorias
no ambiente da velha nascente
construindo piscinas, calçadas, jardins, arborização, prédios, bicas e urbanizando toda
a área. Desde então foi dada
uma nova conotação ao Balneário da Nascente que passou
a ser freqüentado por centenas
de pessoas nos fins de semana.
Era o clube do povo.
Nos últimos anos, sem
manutenção, o Balneário da
Nascente foi sendo depredado pelos próprios usuários e
terminou por apresentar vazamentos nas piscinas, ladrilhos
arrancados, arandelas enferrujadas e quebradas, pisos totalmente destruídos, o teto do
prédio da usina caiu sobre os
equipamentos, ficando com aspecto de total abandono.
Em 2012 o então prefeito
Samuel Araripe mandou elabo-

rar um projeto para requalificar
o Balneário da Nascente e enviou para o Ministério do Turismo pedindo os recursos. O
Governo federal atendeu a reivindicação e mandou uma verba no valor de R$ 292.500,00,
devendo a Prefeitura Municipal do Crato entrar com uma
contrapartida de R$ 12.188,00,
que iria perfazer um total de
R$ 304,688,00 destinado a
“Urbanização no Balneário
da Nascente, no Município de
Crato-CE, através da construção de calcadas, pavimentação
de passeios ajardinamento e
iluminação,” como determina
o texto do projeto. A vigência
para as obras está com datas
de: início em 24/12/2012 e término em 30/12/2016.
A Prefeitura do Crato, na
atual administração, teve pouco ou nenhum interesse em
requalificar o Balneário da
Nascente. Procurado pela reportagem da Gazeta de Notícias o secretário de obras Tácio Luiz de Souza disse que
as obras não foram realizadas
pela falta de licença do ICMBio Instituto Chico Mendes de

'HVHMDPRVDRVQRVVRVFOLHQWHV
8P$OHJUH1DWDO
HXP$QR1RYRFRPPXLWD6D~GH

O Balneário da nascente
é um dos mais antigos recantos turístico dos pés de serra
freqüentado pelos cratenses e
visitantes. No local foi, na primeira metade do século passado, uma usina hidrelétrica que
iluminava a cidade. Enquanto
no percurso das águas haviam
cascatas e bicas para as mais
diferentes utilidades. Com a
paralisação da hidrelétrica,
com o advento da energia de
Paulo Afonso, a área ficou para
o laser dos cratenses e por muito tempo era o único existente.
O balneário do Crato ficou conhecida por todo o Brasil, inclusive cantada por Luiz Gonzaga em sua canção alusiva ao
Crato.
Os equipamentos da usina
permaneceram no lugar e sempre se falou em utilizar o velho
acervo como museu com as re-
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<< DESINTERESSE pelo Crato vem ocorrendo há várias administrações. Prefeitos absortos e fugindo de
suas responsabilidades.

Conservação da Biodiversidade e da Semace Superintendência Estadual do Meio Ambiente que exigiram uma séria
de documentos e certidões,
que foram atendidos, mas essa
licença nunca saiu. Na Semace foi dito que não houve um
maior empenho da Prefeitura

do Crato em resolver os impasses burocráticos. Por várias vezes a reportagem da Gazeta de
Notícias procurou manter um
contato com o prefeito Ronaldo Gomes de Matos que esteve
sempre em lugar incerto e não
sabido para justificar essa falta
de empenho e a conseqüente

devolução do dinheiro.
Com o fim da vigência
do convênio que é nesse dia
30/12/2016 os recursos voltam
para o Ministério de Turismo e
Crato perde essa oportunidade
de resgatar o Balneário da Nascente tido como um dos tradicionais pontos turísticos.

Lei federal legaliza vaquejada
41 milhões de brasileiros caem
que deixa de ser proibida e passa na classe econômica/social
a ser manifestação cultural
Fonte: Só Notícias/
Agronotícias
O Diário Oficial da União
desta terça-feira publicou a
sanção do presidente Michel
Temer à lei 13.364/2016, que
eleva o rodeio e a vaquejada
à condição de manifestações
da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial,
pleito defendido pela Frente
Parlamentar da Agropecuária
(FPA). A lei também estende
essa condição às respectivas
expressões artístico-culturais,
como montarias, provas de
laço, apartação, provas de
rédeas, provas dos três tambores, paleteadas, queima do
alho, concurso do berrante,
apresentações folclóricas e de
música de raiz.

Outras publicações

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com a portaria 230/2016, resolveu que
as organizações da sociedade
civil poderão indicar, no prazo de 30 dias, especialistas
na área de biotecnologia para

<< LIBERADA em todo o país como manifestação cultural

subsidiar a escolha por parte
do Mapa, com o objetivo de
compor a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança
(CTNBio), na posição de especialista suplente em Biotecnologia.
Na portaria 245/2016, o
ministério constituiu novo grupo de trabalho a fim de detalhar as propostas para o seguro
rural. Passa a integrar o grupo
um representante da indústria
de insumos. Presidido pelo exministro da Agricultura Alysson Paolinelli, o GT também é
integrado pelo Instituto Pensar
Agro, parceiro da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Já a portaria 249/2016, também do Mapa, reconhece a raça
de bovinos denominada Purunã e autoriza a Associação dos
Criadores de Bovinos Purunã
(ACP), de Ponta Grossa (PR),
a efetuar trabalhos de registro
genealógico dos animais.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
também prorrogou por um
ano, a contar de dezembro de
2016, o prazo de vigência da
Portaria que declara estado
de emergência fitossanitária
relativo ao risco de surto da
praga Helicoverpa armigera nas áreas produtoras do
Piauí.

Leia a
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20 anos de circulação efetivando conceito e
ética profissional

<< DIFÍCIL o dinheiro passa a ter valor inimaginável e cada vez mais escasso nas classe D e E
Mesmo com a melhora na
economia nos próximos anos,
muitas famílias terão que
aprender a viver com menos
dinheiro.
Os fatores que contribuíram para a ascensão dos mais
pobres na última década não
devem se repetir desta vez
Um estudo realizado em
São Paulo mostrou que até
2025 haverá uma expansão
de pobreza, mesmo com a
perspectiva de melhora na
economia. De acordo com a
empresa de consultoria integrada Tendências, as famílias
da classe D e E (com renda de
até 4 salários mínimos) continuarão a crescer, chegando
a 41 milhões. Segundo o estudo, nem mesmo uma década seria capaz de reverter as
consequências causadas pela
atual crise econômica. As informações foram publicadas
neste domingo por O Globo.

No período de 2006 a
2012, 3,3 milhões de pessoas
passaram das classes D e E
para a classe C (famílias com
a renda de até 10 salários
mínimos). Mas, devido a recessão econômica e a alta da
inflação, os ganhos da última
década sofreram um baque.
Somente entre 2014 e
2016, 3,5 milhões de famílias
migraram para as classes D e
E. A projeção aponta que essa
a migração de famílias da
classe C é um dos principais
fatores que devem contribuir
para que mais de um milhão
de famílias entrem para classes menos abastadas nos próximos anos. Outro fator é o
surgimento de novas famílias,
que já se formarão em condições econômicas ruins.
O aumento na base da pirâmide deve ocorrer em ritmo
lento, mas as dificuldades devem atingir mais de 438 mil

lares até 2025, período no
qual se prevê a expansão da
economia. Além disso, com a
atual situação econômica, o
nível de endividamento das
famílias saltou de 18% em
2005 para 30% no ano passado.

Cenário novo

Os fatores que contribuíram para a ascensão dos mais
pobres na última década,
como a expansão do consumo
das famílias e a ampla criação de empregos para pessoas
menos qualificadas, não devem se repetir desta vez. Além
disso, segundo especialistas,
a política de valorização do
salário mínimo, o crédito facilitado, a inflação controlada
e a entrada de mais mulheres
no mercado de trabalho, que
foram fatores determinantes
para o crescimento da economia serão mais escassos daqui para frente.
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A Bella da Semana
Liége Andrade

Liége Andrade - Ela não para quieta! Ela adora

viajar, pratica atividade física todos os dias e, quando está
em casa sozinha, pula e dança sem parar – vestindo apenas
lingerie. “Acho que tenho muita energia...”, diz o mulherão,
com seus 24 anos. Liége Andrade é paranaense, faz faculdade
de Administração e acredita que nada é impossível. Seu passatempo favorito é fazer compras e o final de semana perfeito
é aquele curtido a dois, com vinho, música e sexo – com sentimento, claro! Quando pedimos para que ela mandasse um
recado a todos os que estão loucos para vê-la sem roupa no
ensaio, ela disse apenas para que apreciassem sem moderação
alguma. Que tal fazer isso agora? Nome: Liége Andrade. Data
e local de nascimento: 08 de junho de 1992, em Andirá (PR).
Cidade onde mora: Curitiba (PR). Medidas Altura: 1,62 m.
Quadril: 86 cm. Cintura: 64 cm. Pés: 35.

HUMOR
A traição

Um homem inocente chega algumas horas mais cedo do trabalho
e não avisa a esposa. Quando ele entra em casa, ouve alguns barulhos estranhos vindos do quarto, então ele sobe as escadas correndo para ver o que está acontecendoe e se depara com a esposa
totalmente nua na cama, suando e se contorcendo.
“O que aconteceu?”, diz o homem.
“Acho que estou tendo um ataque cardíaco!”, chora a mulher.
Então o homem desce as escadas correndo para telefonar para a
emergência. Quando ele começa a discar o número, seu filho de
quatro anos chega até ele e diz:
“Papai, papai! O tio Paulo está escondido no seu guarda-roupa!
e está pelado!”
Ele deixa o telefone de lado e sobe as escadas correndo de novo, e
vê no guarda-roupa seu irmão, totalmente nu, encolhido no meio
das roupas.
“Eu não acredito!”, grita o marido.
“Minha mulher tendo um ataque cardíaco e você correndo pela
casa sem roupas só para assustar as crianças!”

Deve ser o meu marido!”

Um casal estava dormindo profundamente na cama. De repente,
por volta das 4 horas da manhã, eles acordam com um barulho
muito forte do lado de fora, como se alguém tivesse chegado.
A mulher acorda aturdida, pula da cama e grita para o homem:
O homem rapidamente pula da cama, apavorado e pelado.
Ele pula da janela como um louco, do segundo andar da casa, e
cai em cima de um arbusto cheio de espinhos. Todo arranhado,
tenta alcançar o carro o mais depressa possível.
Porém, alguns minutos depois, eis que ele mesmo abre a porta do
quarto, todo machucado e sujo de terra, e grita para a mulher:
“Eu sou o seu marido, sua abusada!”
E a mulher respondeu no mesmo tom:
“Ah, é? Então por que você saiu correndo, seu sem vergonha?!?”

CONHECER

Dicas para economizar
quando for em restaurantes
Você pode não saber disso, mas, assim que entrar em um restaurante, você está sujeito a diversos truques psicológicos e
pequenas manipulações, que na verdade, a maioria das pessoas
sequer tem consciência. Estes são alguns truques mais comuns
feitos pelos restaurantes.
> Eles não colocam o sinal da moeda no cardápio
Bons restaurantes, mais refinados, evitam colocar o sinal da
moeda (R$) nos cardápios, para evitar a sensação de que você
está gastando dinheiro com um jantar. Eles querem que você
pense diretamente sobre a refeição, não sobre o quanto vai custar.
> Quase tudo tem 99 centavos
R$ 9,99 custa menos que R$ 10,00, certo? Sim, apenas um
centavo. Este é um clássico método psicológico para te dar a
impressão de que você está gastando menos, portanto, poupando no seu orçamento na hora da compra.
> Eles usam termos que você não conhece para soar autêntico
Você já foi em um restaurante e pediu um “Macarrão com camarões”? Ao invés disso, eles usam o termo original, como,
por exemplo, “Tagliatelle ao molho de camarões”. Tagliatelle é
macarrão na língua italiana.
> O cardápio pode ser confuso
Você vai encontrar um prato mais caro ao lado de outro mais
barato, mas não se engane – aquele é geralmente o prato com
a margem de lucro mais elevada – e então sabem que você vai
pedir porque acha que é a melhor opção, sendo que, no decorrer do cardápio, principalmente aqueles longos, você pode
encontrar algo mais acessível.
> Eles adicionam palavras para ficar mais atrativo
Você pediu frutas vermelhas com crème Fraiche? Isso é apenas
uma sobremesa de frutas com creme, pois este termo é nada
mais do que ‘creme fresco’ em francês. No entanto, você está
pedindo uma sobremesa francesa sofisticada, certo?
> O cardápio é feito para que você visualize alguns itens em
especial
De acordo com estudos, a primeira parte que as pessoas olham
o cardápio é o lado superior direito, onde certamente estarão os
itens mais caros. Se você olhar no canto inferior, com certeza
vai encontrar pratos mais em conta.
> Você raramente sabe o tamanho da porção que está pedindo
Suponha-se que você pediu meia salada, que custa R$ 5,99, enquanto uma salada completa custa R$ 7,00 – parece uma oferta
irresistível, certo? Mas você realmente sabe o tamanho de uma
salada inteira e uma ‘meia salada’?

HORÓSCOPO

PORTUGUÊS

Jornal Correio da Manhã

ÁRIES (21/3 a 20/4) Todos os relacionamentos estão protegidos. Terá um ritmo de trabalho muito intenso em que acumulará tarefas e funções.
TOURO (21/4 a 20/5) As manifestações sentimentais serão
estimulantes. Podem surgir pequenos obstáculos; estará no
meio de polêmicas.
GÊMEOS (21/5 a 20/6) Terá dados objetivos para tomar decisões importantes. Dia de muito trabalho; planeie passos e
atividades com detalhe.
CÂNCER (21/6 a 21/7) A sua vida vai entrar numa fase mais
sólida. Preocupe-se mais com assuntos burocráticos e resolva
situações antigas.
LEÃO (22/7 a 22/8) Está excessivamente racional; tente pensar menos. A abordagem de um assunto do seu interesse pode
ser mais uma vez adiada.
VIRGEM (23/8 a 22/9) Não deve levar longe demais as suas
exigências. Hoje algumas relações laborais poderão acabar
sem margem para retorno.
LIBRA (23/9 a 22/10) Terá a inspiração necessária para
adoptar os melhores procedimentos. Poderá contar com bons
desenvolvimentos laborais.
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) Hoje vera concretizados alguns desejos do foro sentimental. Dia propício a investimentos ou a novas atividades.
SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) Algumas situações podem tornar-se insustentáveis. Pouco tempo para refletir sobre os assuntos; não aceite mais trabalhos.
CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) Nas relações em curso poderão sentir-se retrocessos. Não tome atitudes radicais, aguarde
melhor conjuntura para mudanças.
AQUÁRIO (21/1 a 19/2) Espere pelo momento para exigir
clarificações. Estará com pouco ritmo de trabalho o que pode
originar atrasos.
PEIXES (20/2 a 20/3) Momentos de grande partilha de sentimentos. Hoje terá grande solidez na vida profissional; dará
passos muito seguros.
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CANTINHO DA POESIA
DALINHA CATUNDA é poetisa,
renomada cordelista
da cidade de Ipueiras Ceará,
atualmente reside no
Rio de Janeiro.
Mantém essa coluna na
Gazeta de Notícias
Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

O presente preferido
Sempre que chega o Natal
Recordo o tempo passado
E a minha lembrança vem
O que mais ficou marcado
Meu presente preferido
Com certeza o mais querido
Que sempre será lembrado.
Não era um presente caro
Porém achava perfeito
O meu olhar de criança
Não encontrava defeito
E replena de alegria
Brincava e me divertia,
Ele era o meu eleito.
Uma caixinha pequena
Pertinho do meu sapato
Uma agradável surpresa
Sem fita sem aparato
Mas num papel de presente
Eu abri toda contente
Inda me lembro do ato.
Qual não foi minha surpresa
Quando abri a tal caixinha
Pois nela tinham três ovos
E por cima uma galinha
Que de cara eu achei bela
Era de cor amarela
Com crista bem vermelhinha.
Ela tinha entre as asas
Uma pequena entrada
Para colocar os ovos
Com engenho arquitetada
Depois de uma apertadinha
Agachava-se a galinha
E cada ovinho botava.
Brinquei tanto com a galinha
Pois era uma novidade
Sentia-me das meninas
A mais feliz da cidade
E brinquei até quebrar
As molinhas de agachar
Em uma fatalidade.
Essa lembrança bonita
Guardei em minha memória
São nacos da minha infância
Pedaços da trajetória
Etapas da minha vida
Intensamente vivida
Mais um ponto na história.

Veja mais poesias de Dalinha Catunda nos sites:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com.br/
http://cordeldesaia.blogspot.com.br/
http://literaturanacorda.com/dalinha/
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É o Governo Federal
fortalecendo o Nordeste,
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Lei nº 13.340/2016
Renegociação de Dívidas Rurais
Oportunidades diferenciadas para
quitar ou renegociar suas dívidas.
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Yarley Brito diz que a receita da
SAAEC não cobre as despesas

Aline Maria
Por mais longa

que seja a
caminhada, o mais
importante é dar o
primeiro passo.
Indaia é destaque no Cariri e ganha
“Prêmio Contribuinte do Ano”
Da Reportagem de
Aline Maria

Há oito anos, quando o
“Prêmio Contribuintes” foi
criado, a ideia sempre foi destacar o compromisso com a
cidadania, transformando a
honraria em uma das principais ferramentas para o amadurecimento em relação ao desempenho do sistema fiscal no
Ceará. Em meio a um ano turbulento, com a palavra “crise”
sendo repetida inúmeras vezes,
a edição 2016 do prêmio aconteceu e surpreendeu com uma
retrospectiva do mercado no
ano passado. Segundo Mauro
Filho, titular da Secretaria da
Fazenda do Ceará, a época de
dificuldade foi uma maneira de
ampliar a eficiência da produção e manter o mercado, cearense e nacional, competitivo.
O “Prêmio Contribuintes”
acaba funcionando também
como um estímulo para as
empresas continuarem em dia
com o fisco. Varejo, Atacado,
Indústria e Maiores Arrecadadoras do Estado foram as
categorias premiadas, e a solenidade, realizada no Bolevar
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<< DÉFICIT que vem sendo acumulado mensalmente diz Yarley
Da Reportagem de
Luiz José dos Santos

O geólogo Yarley Brito diretor recém nomeado da SAAEC – Sociedade Anônima de
Água e Esgoto do Crato diz que
a companhia de água do Crato
é viável, mas acumula débitos

mensais porque as tarifas estão defasadas há mais de cinco anos. A água da SAAEC é
a mais barata do Brasil, comenta Yarley. Para se ter uma
idéia quão baratas são as tarifas da SAAEC a energia nesse
período de cinco anos já teve
aumentos que vão além dos
100%, complementa o diretor, isso sem falar em salários,
material de consumo e manu-

tenção de todo o sistema.
A SAAEC mantém ainda a
“Tarifa Social” onde uma residência chamada de baixa renda
paga somente R$ 4,36 por mês,
e são milhares delas.
Em levantamento feito pela
SAAEC junto a outras empresas do Ceará e estados vizinhos,
numa média geral, a SAAEC
tem suas contas desatualizadas
em perto dos 100%. Por outro
lado existem pendências em
contas a receber de seus consumidores inadimplentes cerca
de R$ 8 milhões.
É urgente a necessidade de
se equacionar os valores entre
receita e despesa. Hoje a SAAEC fatura mensalmente R$
758.656,71, mas só recebe R$
647.586,17 de seus consumidores, isso é apenas 85% pagam suas contas em dia. Todos
os meses a SAAEC deveria pagar suas despesas que chegam
R$ 823.000,00, como não há
dinheiro para isso fica acumulando, em contas a pagar, isso
é, um saldo negativo de R$
175.413,73.

Advogado Paulo Santos Neto é
o mais novo cidadão cratense
<< INDAIA o casal Francisco José e sua esposa Rosa Negreiros, ele
gerente regional da INDAIA que recebeu o prêmio Contribuinte do Ano

Buffet em Juazeiro do Norte,
onde reuniu autoridades e líderes empresariais em uma noite
marcada pela celebração do
sucesso econômico do Estado.
No Cariri os refrigerantes
e água INDAIA vem liderando o mercado, sempre crescente, pela dinâmica do gerente Francisco José Bezerra
de Oliveira que há mais de
dois anos implantou um novo

sistema de venda e entrega
diferenciado no ponto “Pronto Atendimento” item que diverge dos concorrentes.
Francisco José está sempre em busca da excelência
no regional do Cariri, para
isso está constantemente em
fase de reciclagem em cursos
de aperfeiçoamento promovidos pela própria INDAIA em
Fortaleza.

A Redação para o ENEM é o terror das provas.
A Gazeta de Notícias, a partir de janeiro de 2017 lança o projeto

“Gazeta Literária”

com temas para serem abordados e discutidos nas escolas da região.
As contemplações: Troféus, Medalhas, Diplomas e Certificados
AGUARDE AS NORMAS E REGULAMENTAÇÃO

A Câmara Municipal do Crato, pelo seu vereador Luiz Carlos
Saraiva, agraciou o professor e
advogado João dos Santos Neto
com o honroso título de Cidadão
Cratense, visto que o ilustre homenageado pertence ao corpo
docente da Faculdade de Direito
do Crato e é bancário aposentado do Banco do Brasil agência de Crato onde, a seu tempo,
prestou expressivos serviços aos
correntistas de Crato.
Doutor Paulo, como é conhecido, é natural da cidade de Betânia Pernambuco, casado com
dona Socorro Pereira dos Santos
de cujo consórcio teve os filhos:
Katia Rejane Santos, advogada,
e Kelson Rubem Pereira dos
Santos, advogado e duas netas.
Ingressou no Banco do Brasil, por concurso, em 1975, depois de ter trabalhado na Ancar
(Pe) Associação Nordestina de
Crédito e Assistência Rural,
hoje denominada de Emater e no
INSS Instituto Nacional do Seguro Social até 1975. No Banco
do Brasil trabalho por 30 anos
em agências de várias cidades
de Pernambuco e Ceará.
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<< CIDADÃO na foto dona Socorro, Paulo dos Santos e o vereador
Luiz Saraiva entregando o certificado de cidadania

Chegou ao Crato para morar em 1982 e desde então se
familiarizou com os profissionais de sua área de trabalho
bancários e advogados.
É um professor efetivo
da Universidade Regional do
Cariri e para melhor desempenho de sua missão vem se
qualificando com cursos de

especialização e pós graduação
lato senso em direitos humanos
fundamentais, curso de dourado
em ciências jurídicas e sociais,
mestrado em direitos sociais e
políticas públicas.
Em suas palavras agradeceu
a deferência e disse que sua cidadania cratense aumenta sua responsabilidade com o Crato.

VENDO CASA
NO PARQUE GRANGEIRO
(ÁREA NOBRE)

Em terreno medindo 12m X 30m a Rua Pedro Bantim,
30 - rua da entrada do Rotary.
Com 4 quartos (duas suites) 3 salas, cozinha, área
de serviço, garagem para 2 carros, dependência de
empregada com entrada independente, jardim e amplo
quintal.
PREÇO DE OCASIÃO > UMA BOA OPORTUNIDADE

Tratar com Morais

Tel: (88) 99767 5316 / 98878 2724 / 99251 6009
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Personalidades da História do Cariri

Pedro Felicio Cavalcanti
Memórias do Cariri
um projeto com
pesquisa e textos de
Luiz José dos Santos

P

edro
Felício
Cavalcanti foi
uma personalidade distinta na história do Cariri, diferente
de muitos políticos por
suas boas características
e particularidades. Qualidades que saltavam do
contexto comum, como:
sobriedade, equilíbrio,
sensatez, honradez, enfim um homem quase
perfeito, quase porque
a fato de ser humano
não lhe permitia ser
mais diferente. Em uma
de suas canções Luiz
Gonzaga o rei do baião
exaltou: “Eu vou pro
Crato / Vou pra casa de
seu Pedro / Seu Felício
é velho macho / Tô com
Pedro, tô sem medo.
Esse destaque denota as
peculiaridades do professor Pedro Felício.
Esse jeito de ser não
permitia aos seus opositores políticos argumentos justos para as críticas, daí as invencionices
e ilações com fatos corriqueiros transformados
em piadas hilariantes,
como a história onde
no almoço era servido,
há mais de trinta anos,
um prato com paçoca e
que em determinado dia
a empregada faltou e a
iguaria não foi servida.
Dona Ailza preocupada com a ausência da
paçoca disse: Pedro a
empregada faltou e não
tem a paçoca que você
gosta tanta. Ao que Seu
Pedro respondeu: Ailza
eu não gosto de paçoca.
Pedro Felício também
foi um homem aguerrido. Contam que o doutor Antonio José Gesteira, conhecido médico
cratense de então, era
afeito a uns aperitivos

para o almoço e sempre
exagerava. Em uma desses
drinques voltou-se, sem
qualquer razão, contra o
Professor Pedro Felício
proferindo impropérios à
Escola Técnica de Comércio e ao seu diretor, o que
não ficou por menos e no
calor da discussão Doutor
Gesteira fez menção de
sacar sua arma enquanto
Pedro Felício recomendou
para não sacar a arma porque naquele momento um
dos dois poderia sair morto. Pedro Felício foi um
homem que não discutia
nem questionava problemas. Sempre calado tomava posições e resolvia
os impasses. Entre tantos
fatos contados, um de seus
netos veio correndo contar
ao avô que alguém estava
falando dele na Praça Siqueira Campos ao que ouviu: “Pois vá brincar noutra praça.”
Foi um homem coerente, destemido e dono
de um conjunto de valores que dignificavam sua
pessoa. Suas campanhas
políticas eram conduzidas com ética e dignidade.
Nas apurações ficava até a
contagem do último voto e
se perdedor, antes de sair
cumprimentava o adversário vitorioso com votos de
uma boa administração.
Não era homem de acreditar em conversinhas e
nos disse-me-disse. Foi
sempre ponderado em suas
decisões. Nunca agia por
impulso nem tirava conclusões precipitadas. Seu
modo de ser era diferenciado, por ser um homem
correto, conservador, cumpridor de horário e considerações, uma pessoa atípica.
Esse comportamento agradava a muita gente, por isso
todos mantinham respeito e
admiração pelo Professor.
Pedro Felício Cavalcanti nasceu em Ipu, cidade que fica ao norte do Ceará, em 5 de julho de 1905.
Seus pais foram José Raimundo Felício Cavalcanti

e Maria Madalena Felício
Cavalcanti. Ele chegou ao
Crato com 13 anos para
morar com sua irmã mais
velha, Mundinha, esposa do comerciante na cidade de Araripe, Loiola
de Alencar e trabalhar no
comércio como contínuo,
hoje office boy.
Ainda muito jovem,
mas cheio de vontade foi
estudar no Seminário São
José muito dedicado já demonstrando espírito de liderança, de logo fez parte
do clã dos melhores estudantes de então. Com esse
clã fundou a Academia
dos Infantes, uma espécie
de academia de letras para
estudos literários, culturais
e históricos. Pedro Felício
desde jovem foi sempre de
ações e atitudes ponderadas, firme em seus objetivos e propósitos. E assim
teve sua formação cidadã
galgada em princípio ético e exemplar. Ao chegar
à maioridade integrou a
equipe de professores da
Escola Técnica de Comércio onde anos depois foi
seu diretor e continuou
como professor por mais
de 50 anos.
Casou-se com Ailza
Gonçalves, filha do notário público Zacarias Gonçalves e irmã do advogado Wilson Gonçalves que
foi também um político
de carreira brilhante chegando a ser prefeito do
Crato, deputado estadual,
vice governador do estado, senador da República e
aposentando-se como ministro do Tribunal Federal
de Recursos.
Do enlace nasceram as
filhas Naylée Gonçalves
Felício e Marilée Gonçalves Felício, com mais de
dez netos que imortalizam
a memória do proeminente
professor e agropecuarista.
Pedro Felício Cavalcanti portou-se como um
bravo e destemido na luta
pelas conquistas cratenses.
Foi diretor da Faculdade
de Ciências Econômicas e

fundou com um grupo de
amigos a Faculdade de Direito do Crato, ambas hoje
agregadas a Universidade
Regional do Cariri. Como
presidente da Associação
dos Empregados no Comércio do Crato, assumiu
a gerência do Banco Caixeral do Crato com lisura,
desprendimento e altruísmo. Sempre achou que podia fazer mais pelo Crato
por isso candidatou-se a
Prefeitura Municipal, mas
esse propósito levou-o a
várias derrotas, no entanto,
anos depois saiu vitorioso
em duas eleições, destacando-se como prefeito
primoroso em admiráveis
administrações.
Pedro Felício gostava da
pecuária atividade que abraçou com domínio tornandose um precursor a implantar
inseminação artificial na
região. Disseminou através
da Exposição Agropecuária
do Crato as raças: Zebu, Gir
e Nelore e contribuiu para a
difusão dessas raças. Com
um grupo de criadores foi
a Uberaba Minas Gerais
buscar experiências na pecuária, oportunidade onde
adquiriu e trouxe alguns
exemplares da raça zebuína
para o Crato.
Presidiu por vários
certames a Exposição do
Crato e foi ganhador, com
seus animais, Puro Sangue, conquistou taças, diplomas e troféus que hoje
comprovam seu esmero no
trato dos animais.
Foi contemporâneo e
amigo de Antônio Martins
Filho, um dos mais eminentes fomentadores da
fundação da primeira universidade federal do Ceará, amizade que incentivou
e ajudou na instalação das
duas faculdades do Crato,
economia e direito.
Como prefeito, em suas
duas gestões, procurou
dar uma nova dinâmica
ao município do Crato,
conservando,
ampliando, construindo e modificando para acompanhar

PEDRO FELÍCIO CAVALCANTI deu a vida sentido e direção
e pode sentir o valor de servir ao seu próximo

o progresso dos tempos
modernos. Construiu muitas obras, entre elas a Rodoviária do Crato que deu
o nome de Wilson Roriz,
um filho da cidade de Jardim que foi deputados estadual e federal e um dos
políticos que muito trabalhou pela região do Cariri.
A Rodoviária do Crato é
uma construção que já a
sua época trazia o modelo,
em tamanho menor, do Aeroporto do Galeão do Rio
de Janeiro, com estacionamento em forma de leque
para receber vários ônibus
de uma só vez.
O professor Pedro Felício foi um homem centrado numa exemplar vida
digna. Homem correto e
irrepreensível, manteve-se
sempre na reserva moral
entre os políticos do Ceará. Não tergiversava em
suas conversas e opiniões.
Quando prefeito do Crato
dizia: “Eu peço uma vez e
lembro outra” referindo-se
a seus pedidos ao governo
do estado e que não era de
estar gravitando em torno
de governos para conseguir benesses para seu município. Conta um de seus

assistentes que na compra de um trator para a
Prefeitura do Crato lhe
foi destinado uma comissão pela preferência
aquela empresa, ao que
retrucou: “Volte e diga
ao dono da empresa que
cancele essa nota fiscal
e faça uma outra com
um novo valor incluindo esse desconto a favor
da Prefeitura, em vez
dessa comissão que ele
está me oferecendo.”
Como prefeito, em
duas gestões, de 1963 a
1966 e de 1973 a 1976,
foi um exemplo a ser
seguido. Todos os dias,
ao fim da tarde, através
das emissoras de rádio
local, fazia uma prestação de conta da movimentação financeira da
Prefeitura do Crato.
Pedro Felício Cavalcanti morreu em 27 de
agosto de 1991, deixando um importante legado para seus familiares
e as gerações futuras.
Ensinou o exercício
da cidadania com as
práticas do bem viver
com honestida e integridade de caráter.

