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A partir dessa quarta-feira 
1º de junho, o condutor das 
motos “cinquentinha” tam-
bém vai precisar de carteira e 
o pior é que pouca gente até 
agora foi atrás para tirar esse 
documento.

O ciclomotor do vidraceiro 
João Antônio Teles está novi-
nho, não tem nem um ano e 
ele comprou porque não pre-
cisava de carteira para pilotar.

“Eu não tenho habilitação 
e ela ia me locomover ao meu 
trabalho, de ida e de volta, 
sem nenhuma complicação 
com as autoridades”, afirma 
João.

Mas agora quem rodar 
por aí nessas motos também 
conhecidas como “cinquen-
tinhas”, por causa das 50 ci-
lindradas, vai ter que portar 
uma ACC, Autorização para 
Conduzir Ciclomotor. É uma 
habilitação específica para es-
ses veículos.      Pag 07

O condutor das motos “cinquentinhas” 
vai precisar de Carteira de Habilitação
Morre Nezim 
Patrício 
presidente 
do Instituto 
Cultural do 
Cariri    Pag 06

Inaugurada 
Unidade 
Básica de 
Saúde no 
bairro
São José Pag 07

Sorteio de 
mais 972 
unidades 
do minha 
casa, minha 
vida      Pag 07

Mel de abelha é uma 
maravilha para a saúde

O mel é um maravilhoso 
e essencial ingrediente, uti-
lizado em incontáveis cul-
turas ao redor do mundo há 
mais de 2.500 anos, e mesmo 
hoje é amplamente consumi-
do, e com a vantagem de que 
pode ser usado de diversas 
formas: você pode se deliciar 
com uma colher cheia de mel, 
passar no pão como se fosse 

uma geleia, ou misturar no 
café, chá e suco como forma 
mais saudável de adoçá-los, 
ao invés do açúcar refinado. 
E além de muito saboroso, o 
mel é tem excelente proprie-
dades medicinais que podem 
melhorar e muito a sua saúde. 
Selecionamos algumas infor-
mações importantes a respei-
to deste poderoso ingrediente. 

.Assim como diversos outros 
alimentos, há uma grande di-
ferença entre o mel puro, in-
tegral e até mesmo orgânico 
com o industrializado, que 
você encontra com mais fa-
cilidade nos supermercados. 
Em alguns casos, corre-se o 
risco de comprar até mesmo 
uma imitação! Confira na pá-
gina 06.

<< PURO o mel de abelha puro é uma das mais ricas fontes 
de vitaminas e minerais necessários ao corpo humano

LEIA MAIS:
“Pau de galinheiro” acer-
ca da atual situação suja e 
nojenta da política e econô-
mica do país. “Dom Pedro 
II em Feira de Santana” 
todos queriam dinheiro 
do imperador. “E agora 
Brasil?” surgem novas es-
peranças para o país se re-
compor e enfrentar a crise.

Quem lê jornais sabe mais
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Nesse dia 11 de 
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OPINIÃO

Dom Pedro II e
Feira de Santana

HUMBERTO PINHO DA SILVA

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.

E agora Brasil?

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Pau de galinheiro

Pit Stop
Vivian Antunes é cronista, 

mora em Brasília e 
escreve para vários 

jornais inclusive esta 
Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES

Numa deslocação, que o popular 
Imperador do Brasil realizou pela 
Bahia, foi parar, certo dia, à cidade 
de Feira de Santana.

Uma vez chegado a essa bonita 
terra baiana, na companhia de ilus-
tre comitiva, hospedou-se na Rua 
Direita, na residência apalaçada de 
João Pedreira, seu amigo e admira-
dor.

Depois de repousar da árdua e 
cansativa viagem, avizinhou-se da 
janela, para melhor apreciar o mo-
vimento da rua.

Era segunda-feira. Dia quente e 
soalheiro. Havia feira, e havia feira 
de gado.

Estupefacto, o Imperador ob-
servou homem estranhamente ves-
tido. Era um vaqueiro de coirama: 
perneiras, gibão e jaqueta; tudo de 
couro curtido.

Estranhou D. Pedro II, o ves-
tuário, mormente, por ser todo de 
couro; e comentou, com sua gente, 
a estranheza.

Desejando examinar pormeno-
res do trajo – que desconhecia, – 
resolveu mandar chamar o homem, 
que vinha montado num garboso 
ginete; convidando-o a apear-se e 
a entrar.

Contactado pelo pessoal da casa, 
o vaqueiro, enleado, mas orgulhoso 
por poder estar junto do Imperador, 
entra acanhado, mas com largo sor-
riso de alegria a bailar-lhe nos gros-
sos lábios ressequidos.

Chegado ao salão, onde perma-

necia D. Pedro II, beija-lhe ataba-
lhoadamente a mão, e fez menção 
de se curvar, numa tíbia e confusa 
mesura.

O Imperador recebeu-o como se 
amigo se tratasse; com tanta simpli-
cidade e com tanto acolhimento, que 
o peão foi pouco a pouco, perdendo 
o usual acanhamento, da gente sim-
ples do campo.

Observou, atentamente, e fez 
reparo a várias peças do trajo. Por 
fim, agradecendo-lhe a presença, 
entrega-lhe, discretamente, uma 
nota de cem mil reis.

Os olhos do vaqueiro dilataram-
se de felicidade: ora olhava para o 
rosto de D. Pedro II; ora observava, 
dissimuladamente, a nota que segu-
rava na mão calejada.

E, fazendo grotesca reverên-
cia servil, afastou-se do Imperador, 
acompanhado pelas criadas da casa.

Logo que o vaqueiro chegou 
junto dos companheiros, deu largas 
ao seu contentamento, e contou, en-
tusiasmado, o que lhe sucedera; e, 
radiante, mostrava-lhes a nota de 
cem mil reis.

Para espanto de D. Pedro II, mi-
nutos depois, dezenas de vaqueiros, 
desciam, a cavalo, a Rua Direita., e 
paravam diante da janela onde esta-
va o Imperador.

Compreendeu D. Pedro e todos 
que estavam na residência de João 
Pedreira, que aguardavam a espe-
rança, de também eles, receberem a 
nota de cem mil reis…

Será que a partir de agora teremos es-
peranças, ótimas perspectivas, paz enfim, 
ou vamos continuar a criticar por criticar 
enquanto não agimos, não cobramos de for-
ma enfática ou até deixando de votar nos 
mesmos que ai estão por não honrarem suas 
promessas? Será que continuaremos a abrir 
espaços midiáticos exacerbados para os 
nossos não tão modelares políticos, toman-
do partido por esse ou aquele e os sectários 
mais radicais chegam até a atracar-se por 
aqueles que nos colocaram nessa situação 
que é mais grave do que se nos apresentam? 
Vejam que não há isentos, todos, de todas as 
tendências  têm suas parcelas de culpa – por 
prática ou omissão. Será que vale a pena fi-
car remoendo o passado que não volta mais 
ou priorizar o cuidar do PRESENTE para 
que, com mudanças concretas decorrentes 
de esforços somados, possamos ter melho-
res, boas e até ótimas perspectivas para o 
futuro? Confesso que cansei de tentarem me 
fazer de palhaço pelas mãos desses que afir-
mam cuidar dos interesses dos brasileiros e 
essas melhorias não nos alcançam de fato. A 
situação chegou a tal ponto que até figuras, 
sem maior expressão, ditos líderes de outros 
países ficam a afirma que “não reconhecem” 
nosso atual governo. Ora, ora! Quem tem ou 
não tem que reconhecer não será eles, nem 
ninguém que não nossas Leis. Nós brasilei-
ros é que devemos aceitar e cobrar, ordeira-
mente, providências urgentes para colocar 
o Brasil em patamares que atendam nossos 
interesses, primordialmente. Chega de inad-
missíveis intromissões. Respeitem nossa so-
berania, mesmo porque os contestantes não 
são exemplos para ninguém!

De volta ao Brasil que queremos melhor, 
já no início de uma nova administração ou-
vimos propostas e críticas as mais variadas. 
Mas a de destaque é justamente a que mais 
uma vez se volta para o trabalhador. No caso, 
a reforma nas aposentadorias.  Essa ideia a 
muitos parece, a princípio, prejudicial ao tra-
balhador e essa é uma visão quase unânime. 
Mas em uma análise mais isenta julgamos 
que a “Idade Mínima” aos 65, com período 
de contribuição mínima de 30 anos, para to-
dos (independente de sexo e profissão), seria 
o mais ajustado ponderando à situação presu-
mível da Previdência. O que se tem que fazer, 
primordialmente, que de grande e oportuna 
relevância, será promover uma AUDITORIA, 
isenta e rigorosa, na Previdência e torná-la 
pública tão logo conclusa, posto que do inte-
resse de todos. Ela é realmente deficitária ou 
superavitária? E só após a análise do resul-
tado adotar outras providências adequadas. 
Por oportuno, por que não a ISONOMIA 
(que é constitucional), inclusive e especial 
que enquadrem também políticos e outros 
privilegiados que têm regalias nas suas abre-
viadas e polpudas aposentadorias? Por quê? 
Ou para TODOS ou para NINGUÉM!!! Em 
seguida, que procedam a reformas tais como 
a Tributária - onde a distribuição da arreca-
dação seja mais racional com 50% para a 
União, 25% para os Estados e 25% para os 
Municípios (para que seus prefeitos não se di-
rijam à Brasília de pires na mão a mendigar 
já que são as fontes geradoras dos tributos). 
Que façam a tão preterida Reforma Agrária 
para assentar aqueles que realmente preci-
sam subsistir e não ficar à mercê de mano-
bras dos tais líderes que apenas se beneficiam 
dessa manipulação espúria. Por que não uma 
reforma Política onde comecem a reduzir, ao 
máximo, o número de partidos que sem ideais 
concretos só visam o Fundo Partidário que 
os mantém? Que se acabe o voto obrigatório. 
Que se defina que quem já responde proces-
sos não possa sequer candidatar-se. Que se 
proíba que aqueles que eleitos não ocupem 
cargos por indicação dos governantes já que 
foram eleitos deputados e senadores e para 
NOS representar. Que acabem com o absurdo 
jurídico que é o Fórum Privilegiado que per-
mite que de tantas postergações os acusados 
saiam livres para agir. Por fim, que se adote 
o Parlamentarismo já que o Presidencialismo 
de coalizão está comprovadamente perverti-
do. Sem isso o Brasil continuará a mesmice 
de sempre e sem perspectivas, quais forem, 
não nos iludamos!

Gosto de ciclos.
Gosto de comemorá-los ou, 

quando não, ao menos, notá-los.
Com pequenos rituais, para 

aqueles que se repetem inúmera ve-
zes: dias, semanas, meses.

Com celebrações para os que 
ocorrem apenas uma vez a cada 365 
períodos.

E, assim, comemoro, o começo 
e o fim de cada dia, de cada semana, 
mês e ano.

Os ciclos nos ajudam a pontuar 
o quanto crescemos em cada perío-
do de tempo. Eles nos possibilitam 
enxergar o que está sendo feito ou 
não.

São eles que marcam em números 
o quanto fomos ou permanecemos.

São eles que nos dão possibi-
lidade de recomeço com a mesma 
quantidade de tempo que acabamos 
de ter, usar, perder.

Vivemos os ciclos que nos são 
preestabelecidos ou construímos 
marcas nesse tempo de forma par-
ticular.

Muitos de nós estabelecemos 
objetivos e metas a serem cumpri-
dos dentro de cada um deles.

Fracassamos.
Vencemos.
Esquecemos.
Recordamos.
Mudamos.
Continuamos.
Sempre.
Hoje, segunda-feira, 30 de maio 

de 2016.
Estamos começando mais um.
Estamos hoje quase terminando 

um deles.
Estamos a um dia de começar 

junho, o último mês da primeira 
metade do ano.

Chegando à metade de um gran-
de e importante ciclo temporal.

Hora de pensar.
Caso tenha o desejo de come-

morar mais que lamentar quando 
inevitavelmente as luzes de 2016 se 
apagarem, faz-se necessário olhar 
se algo já foi feito até aqui.

Nada?
Ainda há tempo.
Algo já foi feito?
Há tempo de fazer muito mais.
Tem aí algumas horas para pen-

sar antes de um novo começo.
Sucesso em tudo que fizer!

Muito nojo é o que sentimos 
neste momento conturbado de 
nossa política em que uma pre-
sidente da República acusada 
de crime de responsabilidade 
está temporariamente afasta-
da do cargo. Ontem foram as 
delações bombásticas do ex-
senador Delcídio do Amaral, 
que sacudiram a poeira podre 
de nossa política. Hoje, igual-
mente estarrecedor, é o áudio 
do ex-presidente da Transpe-
tro, Sérgio Machado, o qual es-
cancara as manobras conspira-
doras contra as instituições da 
República, envolvendo o alto 
clero político e partidário, e 
que já resultou na exoneração 
de dois ministros do recém-
governo interino.

Perderam a vergonha, o 
pudor, a ética e a moralidade, 
respeitadas as poucas exce-
ções, os políticos nacionais. 
No linguajar popular, se gri-
tar pega ladrão, no Congresso 
Nacional, quase todos correm 
tal é a consciência pesada de 
cada um. 

Lamentavelmente, não te-
mos dúvida e nem receio de 
afirmar que o nosso Parlamen-
to é composto de políticos mais 
sujos que pau de galinheiro. E 
são esses políticos que nos re-
presentam e se sentam na Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça e Cidadania (CCJ), para 
analisar preliminarmente os 
temas propostos, bem como no 
Conselho de Ética, para julgar 
o comportamento disciplinar 
de parlamentares.

Pobre Parlamento Federal 
suspeitíssimo, o qual a cada 
delação premiada os seus in-
quilinos tremem na base. E não 
é por menos que hoje temos, 
vergonhosamente, os dois pre-
sidentes do Legislativo Federal 
indiciados em irregularidades.

E se não bastasse todo esse 

cenário escandaloso e som-
brio, quarta-feira (25), no pri-
meiro dia de continuidade do 
julgamento de impeachment 
de Dilma Rousseff, no Senado 
Federal, desavergonhadamente 
como se estivesse no picadeiro 
de circo, o senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ) veio propor a 
suspensão do processo em face 
da participação do ex-ministro e 
senador Romero Jucá (PMDB-
RR) em gravação do delator 
Sérgio Machado, na qual insi-
nuava a troca de governo para 
estancar as investigações da 
Lava-Jato, configurando as-
sim, segundo Lindbergh, a ca-
racterização do golpe. Trata-se 
como se observa de manobra 
quixotesca e procrastinatória 
do senador carioca, completa-
mente fora de contexto.

A presidente afastada Dilma 
Rousseff, Eduardo Cardozo, os 
parlamentares Lindbergh Fa-
rias, Gleisi Hoffmann, Vanessa 
Grazziotin, Humberto Costa, 
Telmário Mota, Fátima Bezer-
ra, José Pimentel, Jorge Viana, 
Jandira Feghali, José Guima-
rães, Paulo Pimenta, Paulo Tei-
xeira, Maria do Rosário, Sílvio 
Costa, Erika kokay e outros 
deveriam ser processados por 
propagar de forma desrespeito-
sa, inclusive no exterior, a exis-
tência de golpe no país. Aqui, 
ao contrário do que propalam 
as carpideiras “dilmistas”, há 
um claro respeito pelas insti-
tuições, e os Três Poderes da 
República funcionam normal-
mente.

Assim, o trágico-cômico 
contorcionismo da trupe petista 
e da base de apoio não impe-
dirá a exorcização daquela que 
tanto malefício causou ao país.

Escreveu: Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor federal 
aposentado
Balneário de Camboriú-SC
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O mel é um maravilhoso 
e essencial ingrediente, utili-
zado em incontáveis culturas 
ao redor do mundo há mais 
de 2.500 anos, e mesmo hoje 
é amplamente consumido, e 
com a vantagem de que pode 
ser usado de diversas formas: 
você pode se deliciar com uma 
colher cheia de mel, passar no 
pão como se fosse uma geleia, 
ou misturar no café, chá e suco 
como forma mais saudável de 
adoçá-los, ao invés do açúcar 
refinado. E além de muito sa-
boroso, o mel é tem excelente 
propriedades medicinais que 
podem melhorar e muito a sua 
saúde. Selecionamos algumas 
informações importantes a 
respeito deste poderoso ingre-
diente. Confira.

 

Benefícios do mel 
para a saúde

Assim como diversos ou-
tros alimentos, há uma grande 
diferença entre o mel puro, 
integral e até mesmo orgâni-
co com o industrializado, que 
você encontra com mais faci-
lidade nos supermercados. Em 
alguns casos, corre-se o risco 
de comprar até mesmo uma 
imitação!

O mel puro não passou 
pelo processo de filtragem e 
nem foi aquecido a uma tem-
peratura superior a 46 oC, 
como a maioria das marcas 
comerciais. Neste processo, 
o mel perde grande parte das 
suas enzimas, nutrientes e pra-
ticamente todos os seus antio-
xidantes.

Para diferenciar o mel 
puro do industrializado, 
você pode aplicar esses qua-
tro testes:

1. Teste da consistência
Ao contrário do artificial 

ou refinado, o mel puro é mais 
sólido. Coloque uma colher no 
mel, que deve ficar intacta e 
não afundar. Caso isso aconte-
ça, não é integral.

2. Teste da água
O mel artificial dissolve 

facilmente na água. Mas ao 
adicionar o puro na água, o 
mel desce para a superfície do 

copo e é bem mais difícil de 
dissolver.

3. Tempo de 
armazenamento

O mel puro cristaliza com 
o passar o passar do tempo, 
enquanto a imitação perma-
nece com a mesma consistên-
cia, como se fosse um xarope, 
mesmo que fique armazenado 
por longo tempo.

4. Teste do fósforo
Coloque a ponta de um pa-

lito de fósforo no mel e tente 
acendê-lo. Se o mel for puro, 
o palito vai acender facilmen-
te e queimar o mel, o que não 
ocorre com o artificial, porque 
causa dos produtos químicos.

Portanto, para usufruir cem 
por cento dos benefícios deste 
incrível ingrediente, opte pelo 
orgânico e puro, que você pode 
encontrar em lojas de produtos 
naturais ou até mesmo bons 
supermercados.

Os Nutrientes 
Essenciais do

Mel Puro

O mel puro tem muitas 
vitaminas e minerais, repleto 
de vitaminas do complexo B, 
incluindo B1 (tiamina), B2 
(riboflavina), B3 (niacina), 
B5 (ácido pantotênico) e B6 
(piridoxina). Essas vitaminas 
são importantíssimas para o 
organismo, pois têm como 
principal função manter reter 
em nosso corpo toda a energia 
que consumimos dos alimen-
tos, além de regularizar o ape-
tite, melhorar a visão, a pele 
e o sistema nervoso, assim 
como melhorar a formação 
das células vermelhas do san-
gue. O mel também é uma óti-
ma fonte de vitamina C que, 
além de fazer bem para a pele, 
fortalece os tendões muscula-
res, ossos e outros tecidos da 
pele.

E tem mais: o mel ainda 
tem minerais como magnésio, 
potássio, cálcio, cloreto de 
sódio, cobre, ferro, manga-
nês, enxofre, zinco e fosfato 
- todos eles melhoram o me-
tabolismo do corpo de forma 
significativa, deixando-o mais 
hidratado, além de fortalecer 
os ossos. São inúmeras as 
qualidades.

10 Benefícios do Mel 
Puro Para a Sua Saúde

1. Ótima fonte de 
energia

Os carboidratos em forma 
de glucose e frutose abaste-
cem dão energia ao corpo e ao 
cérebro, dando mais resistên-
cia e reduzindo a fadiga. Por 
isso o mel é tão utilizado por 
atletas, pois é uma boa fonte 
natural de energia.

Excelente fonte de 
antioxidantes

Além de muitas vitaminas 
e minerais, o mel contém um 
flavonoide chamado pinocem-
brina, que só pode ser encon-
trado no mel. Este flavonoide 
ajuda na produção de enzimas 
e as fortalece.

3. Fortalece as 
bactérias saudáveis
Nosso corpo precisa de 

bactérias saudáveis para um 
bom funcionamento. O mel 
fortalece a bifidobacterium, 
uma bactéria do bem presen-
te no sistema gastrointestinal 
que ajuda e muito na diges-
tão. O mel também é rico 
em probióticos, que ajuda na 
formação da bifidobacterium. 
Se você tem problemas diges-
tivos, pode consumir o mel 
sem problemas, pois ele não 
fermenta no estômago, e ain-
da pode usado em problemas 
digestivos.

4. É ótimo no 
tratamento de 

alergias e fortalece a 
imunidade

O mel contém proprieda-
des bactericidas e antifúngicas 
que são excelentes no trata-
mento de alergias, pois forta-
lece a imunidade. Além disso, 
fortalece as células brancas 
do sangue, fundamentais para 
combater bactérias ruins e do-
enças virais.

5. Ótima fonte 
antienvelhecimento
A diminuição de enzimas 

no corpo contribui para ace-
lerar o processo de envelheci-
mento. O mel puro é um dos 
poucos alimentos que ajuda a 
diminuir esse processo atra-
vés da ingestão da amilase, 
uma enzima que acaba com o 
excesso de açúcares e carboi-
dratos. Com isso, a pele reju-
venesce, e fica mais bonita, 
saudável e suave.

Também pode lhe interessar:
O Quiabo Pode Melhorar 

Muito a Sua Saúde!
Não Consegue Dormir? 

Coma Estes Alimentos!
Você Não Sabe o Que o 

Açaí Pode Fazer à Sua Saúde!

6. Controla os níveis 
de açúcar no sangue

Pesquisas comprovam que o 
consumo de mel pode melhorar 
e muito os níveis de açúcar e 
insulina no sangue comparado 
a outros alimentos, como açú-
car comum. O corpo reage com 
melhor tolerância ao mel com-
parado a sucrose e glucose, de 
outras fontes alimentares. Pes-
soas que têm intolerância à glu-
cose (principalmente quem tem 
diabetes tipo 1 -  uma condição 
crônica na qual o pâncreas pro-
duz pouca ou nenhuma insu-
lina) mostraram melhora sig-
nificativa ao consumirem mel, 
comparado ao uso de sucrose.

7. Ajuda a curar tosses
O mel é muito mais efetivo 

no tratamento contra tosse em 
crianças e adolescentes com 
idade entre 2 e 18 anos em 
comparação com o medica-
mento dextrometorfano, prin-
cipalmente o mel do trigo mou-
risco, que é amplamente usado 
na indústria farmacêutica.

Mel de abelha é uma maravilha para a saúde

8. Ajuda a diminuir o 
colesterol

Foi comprovado através de 
diversos experimentos cientí-
ficos envolvendo altos níveis 
de colesterol que o mel é o 
adoçante mais saudável. Em 
um dos estudos, foi mostrado 
que pacientes que consumiram 
mel artificial tiveram aumen-
to do LDL, o colesterol ruim, 
enquanto os que consumiram 
o mel puro e orgânico diminu-
íram o colesterol em até 8%, e 
o LDL em até 11%.

9. Ajuda a curar 
feridas

É possível tratar feridas na 
pele de forma natural com o 
mel orgânico, pois a glucose e 
frutose do alimento (dois açú-
cares que retém água) absorve 
toda água da ferida e acelera o 
processo de cura e cicatriza-
ção. Estudos mostraram que o 
mel de manuka, produzido ex-
clusivamente na Nova Zelân-
dia, diminui o pH da superfície 
da pele nas feridas, matando 
todos os germes e bactérias.

10. Melhora a 
produção de células 
brancas do sangue
O consumo de mel é um 

tratamento natural e barato 
para quem sofre de baixa pro-
dução de células brancas no 
sangue. Um estudo realizado 
em pacientes com câncer com 
risco de neutropenia (quando 
o nível de células brancas está 
muito baixo) mostrou que, ao 
consumirem duas colheres de 
mel puro terapêutico, tiveram 
melhora significativa durante a 
quimioterapia.

Da pesquisa no site:
Tudo por email

<<< MEL MARAVILHA e essencial ingrediente, utilizado em incontáveis culturas ao redor do mundo há mais de 2.500 anos, e mesmo hoje é 
amplamente consumido, e com a vantagem de que pode ser usado de diversas formas.
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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.

CANTINHO DA POESIAFASCINAÇÃO
A Bella da Semana

HUMOR

Tara Linaker

Tara Linaker - O Bella da Semana comemora 15 
anos este mês! Quinze anos mexendo com a imaginação e reve-
lando os mais belos talentos da Internet a brasileiros, americanos, 
portugueses, ingleses, mexicanos e espanhóis. Nesses 15 anos de 
estrada, a caminhada nem sempre foi fácil. Por outro lado, é fato 
que a presença de belas mulheres (e que mulheres!) ajuda, e mui-
to, nesse trajeto repleto de descobertas. Passamos por diversos 
aprendizados e dificuldades – mas o importante é que, com a aju-
da de vocês, sempre presentes em nosso caminho, ano após ano 
conseguimos mudar, melhorar, aprimorar e gerar conteúdos cada 
vez melhores, sempre de olho na satisfação de nossos visitantes 
e assinantes. Poderíamos apenas oferecer um “muito obrigado”, 
mas queremos ir além! O nosso agradecimento sincero chega na 
próxima semana. Para sermos mais precisos, estará por aqui na 
próxima quarta-feira, e vem como um anjo – diretamente da Aus-
trália. Neste ensaio especial, fotografado pelo renomado fotógra-
fo Adam Parsell exclusivamente para o Bella, apresentaremos a 
vocês a modelo internacional Tara Linaker. Dona de lábios carnu-
dos, seios naturais e pele bronzeada, a australiana está pronta para 
comemorar com você. Clique aqui agora mesmo para celebrar 
conosco!

Nome: Mutiara “Tara” Linaker.
Nascimento: 30 de setembro de 1993.
Mora em: Sidney, Austrália.
Medidas: Altura 1,64 cm, cintura 66 cm, busto 86 cm, quadril 

91 cm, pés 39,5.
 VEJA MAIS GAROTAS:

https://www.belladasemana.com.br

ÁRIES -  21 MARÇO - 20 ABRIL
Torna-se necessário um afastamento para que se possam definir senti-
mentos. Programe a sua vida para evitar problemas. 

TOURO  21 ABRIL - 21 MAIO
Dia tranquilo; as afinidades tornam-se mais nítidas. Está bastante pro-
tegido mas não entre em despesas exageradas.

GÉMEOS 21 MAIO - 20 JUNHO
Evite comportamentos autoritários no seio familiar ou conjugal. 
Hoje estará no centro das atenções e o êxito marca o dia

CÂNCER 21 JUNHO - 22 JULHO
Poderá sentir-se cansado para enfrentar problemas ou desgostos. 
Vai conseguir melhorar a qualidade dos seus serviços

LEÃO 23 JULHO - 22 AGOSTO
Hoje conseguirá superar algumas hesitações pessoais. O sucesso 
profissional não será imediato, mas está em bom caminho.

VIRGEM 23 AGOSTO - 22 SETEMBRO
Entrará numa fase mais positiva da vida sentimental. Graças à sua 
insistência vai ultrapassar os mais diversos obstáculos. 

LIBRA 23 SETEMBRO - 22 OUTUBRO
Deixe que as emoções guiem os seus passos. Pode sentir-se divido, seja ra-
cional e cumpra os seus compromissos profissionais

ESCORPIÃO 3 OUTUBRO - 21 NOVEMBRO
Não deixe que dêem opiniões sobre a sua vida. Conseguirá resolver pro-
blemas o que impedirão que surjam outros maiores.

SAGITÁRIO 22 NOVEMBRO - 21 DEZEMBRO
Viverá um dia bastante agradável com provas de afecto profundas. 
Terá de finalizar trabalhos pessoais e também de outros  

CAPRICÓRNIO 22 DEZEMBRO - 19 JANEIRO
Tendência para se sentir muito perturbado com pequenos desentendimen-
tos. A altura não é favorável a grandes iniciativas.

AQUÁRIO 20 JANEIRO - 18 FEVEREIRO
Seja sincero em questões que lhe sejam colocadas. Analise bem as 
suas possibilidades e não trabalhe mais do que pode.

PEIXES 20 FEVEREIRO - 20 MARÇO
Dê uma dimensão real aos sentimentos para evitar mágoas.Dia pau-
tado por conflitos que só serão superados com muito esforço

HORÓSCOPO

ACOMPANHE as previsões 
nos horóscopos publicados nesta

Gazeta de Notícias
são originários dos

melhores jornais portuguêses.

DICAS DE PORTUGUÊS

Uma coisa vou dizer,
Meu povo preste atenção
Êta cabra destemido
 É esse tal de Maranhão
Roubou a cena do dia
Fazendo o que não podia
Com a caneta na mão.

Para ficar bem na foto
Pintou cabelo e bigode
Com um sorriso no rosto
E como quem tudo pode
Com a cara mais lavada
Deu a sua canetada
Mas acabou dando bode.

O que ontem ele fez
Já chegou a desmanchar
Sua cadeira na Câmara
Nem sei se vai esquentar
Maranhão foi pau mandado
Mas não deu bom resultado
O que acabou por tramar.

Hoje serve de chacota
Seu nome virou piada
Pois em sua insanidade
Desabonou a bancada
E agora eu sei que lhe dói
Não ter virado herói
Na cena que foi tramada.

Deu bode maranhão

Lá vem Janaína
Em sua canoa
Cantando uma loa
E não desafina
Saiu da rotina
Pra cumprir agenda
Em meio à contenda
Enfrentando a zona
Ela tira onda
E seu canto emenda.

Lá vem a Rainha
Lá vem ventania
O vento arrepia
Mas ela caminha
Não está sozinha

Nem há de ficar
Enfrentando o mar
Hoje revoltoso
De tão perigoso
Chega a espumar.

Faceira, falante
Com ar de sereia
Não morre na areia
Pois segue adiante
Às vezes brilhante
A Rainha do mar
Sabe navegar
Sabe a sua sorte
Tem rumo tem norte
Para trafegar.

Dona Janína

O político chega em casa com uma mala cheia de dinheiro e come-
ça a dar instruções para a esposa:
— Tira a blusa.
A mulher tira a blusa.
— Tira a saia.
A mulher tira a saia.
— Tira tudo agora!
E a mulher tira tudo. E por fim o político diz:
— Pronto, agora sim pode me ajudar a contar o dinheiro. Não 
confio em você.

Em uma cidadezinha do interior, um candidato a deputado começa 
o discurso:
— Gente, nesta cidade tem água encanada?
E o povo responde:
— Nããão!
— Gente, nesta cidade tem saneamento básico?
— Nããão!
— E hospital, gente? Nesta cidade tem hospital?
— Nããão!
Aí o deputado se zanga:
— Pô, gente! Então mudem desta cidade!

“Haver” e “fazer” 

ZNo sentido de “existir” e “ocorrer” são impessoais (não 
flexionados quando indicam tempo passado ou fenômeno me-
teorológico).

Equivocado:
■ Houveram fatos inusitados na reunião.
■ Houveram muitas chuvas no mês de novembro.
■ Haviam muitas pessoas na palestra.
■ Fazem quatro meses que trabalho aqui.
■ Fazem anos que não a vejo. 

Correto:
■ Houve fatos inusitados na reunião.
■ Houve muitas chuvas no mês de novembro.
■ Havia muitas pessoas na palestra.
■ Faz quatro meses que trabalho aqui.
■ Faz anos que não a vejo.

Fique atento às dicas da Gazeta de Notícias para encarar as exi-
gências do cotidiano, do trabalho, de exames vestibulares e con-
cursos

“Um país se faz com homens e livros”, já 
dizia Monteiro Lobato, mas infelizmente em 
nosso país o valor real dos livros é determi-
nante para excluir a maioria dos cidadãos do 
conhecimento grandioso que uma boa leitura 
nos traz.
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Manoel Patrício de Aquino

Manoel Patrício de Aqui-
no, cratense, nascido em 4 de 
setembro de 1941, bancário 
aposentado do Banco do Bra-
sil, advogado, economista, 
escritor, jornalista, cronista, 
intelectual e amante da cultura 
e das artes. Estudou e fez suas 
duas faculdades nas escolas e 
faculdades de Crato. Traba-
lhou no Banco do Nordeste e 
depois no Banco do Brasil. Foi 
presidente do Instituto Cultural 
do Cariri por três gestões, na 
primeira conseguiu construir 
a sede própria do ICC e orga-
nizar todo seu acervo histórico 
e cultural. Ampliou sua biblio-
teca e aumentou consideravel-
mente o número de sócio. Foi 
um dos fundadores do Rotary 
Club Crato Centro.

Manoel Patrício “Nezim” é 
um dos quinze filhos do casal 
Joaquim Patrício e Maria Rosa 
Aquino, uma das tradicionais 
famílias do Crato. Joaquim 
Patrício foi, por muitos anos, 
dono de um dos mais concei-
tuados cafés e lanchonetes da 
cidade, onde se podia saborear 
deliciosas merendas, inclusive 
o famoso “tijolinho de leite” 
de fama além fronteira do 
Crato.

Nezim era um obstinado 
pela cultura regional, foi fã do 
cantor Orlando Silva e ardo-
roso admirador da Banda de 
Música Municipal. Publicou 
vários trabalhos nas Revistas 
Itaytera e A Província, e no 
jornal Gazeta de Notícias. Foi 
um dos incentivadores de to-
das as publicações periódicas 
do Crato. Tinhas sonhos e im-
portantes projetos para levar 
o Instituto Cultural do Cariri 
ao infinito, como ele mesmo 
sempre citava: “Per aspera ad 
astra” que é uma expressão 
latina que significa: “Através 
de dificuldades para as estre-
las ou para as estrelas através 
das dificuldades”.  E assim o 
fez até os dias atuais. O ICC, 
uma instituição cinquentenário 
dos intelectuais caririense, tem 
hoje sua estabilidade e solidez 
pelos seu acervo histórico com 
arquivos, peças, fotos, mapas, 
gravações, videos, depoimen-
tos, documentos e as mais va-
riadas publicações de escrito-

res locais.
Diz-se que todo homem an-

tes de morrer deve plantar uma 
árvores, ter um filho e escrever 
um livro. Manoel Patrício de 
Aquino cumpriu o que diz essa 
citação, plantou árvores, fez 
filhos e escreveu o livro. Sua 
principal árvores foi a dissimi-
nação da cultura através de seu 
trabalho no ICC, um legado 
com frutos que será utilizado 
e absorvido pelas gerações fu-
turas.

Nezim era um homem de 
bem, cuja vida foi voltada 
para descobrir e construir va-
lores, se cercar de gente com 
idéias preservacionistas e pre-
ocupada em manter os hábi-
tos e costumes de um povo, 
com suas arraigadas tradições 
históricas e culturais. Nezim 
era empenhado em manter o 
melhor relacionamento com 
todos seus pares no Instituto 
Cultural.

Foi casado por 49 anos com 
Maria da Graça Albuquerque 
Costa de Aquino, também 
funcionária do Banco do Bra-
sil e advogada, sua consorte e 
companheira, casamento que 
lhe deu os filhos: Iure Raniere, 
Ivna Valentinae e Ítrio Zonaille 
e os netos: Nizabro, Siomara, 
Maiana, Rayssa, Taysa e Ryan. 
Nezim foi um esposo dedica-
do, um pai e avô amoroso, o 
melhor possível, abnegado a 
sua prole com toda atenção e 
carinho.

Seu repentino falecimento 
surpreendeu a todos, trazen-
do consternação e pesar aos 
familiares, amigos, colegas 
bancários e aos confrades in-
telectuais do Instituto Cultural 
do Cariri. Acometido de bru-
tal enfermidade, desenvolvida 
sem sintomas ou sinais, Nezim 
sentiu-se mal, momento em 
que sua família, pela gravida-
de do quadro, procurou levá-lo 
para Fortaleza e buscar meios 
avançados para um possível 
tratamento. Acomodado na 
Capital e já utilizando quimeo-
terapia e medicamentos extre-
mamente potentes, pede para 
vir ao Crato no fim de semana, 
onde novamente passa mal, 
para nesse dia 23 de maio de 
2016 vir a falecer.

Manoel Patrício de Aqui-
no, advogado e economis-
ta, após a aposentadoria do 
Banco do Brasil, em 9 de 
abril de 1992, juntamente 
com sua esposa Graça Costa 
de Aquino, também advoga-
da, montaram um escritório 
de advocacia em Crato para 
atender os setores de cobran-
ça do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica.

Nezim, como era cari-
nhosamente chamado pelos 
amigos, tinha um caráter ex-
trovertido, expansivo, ami-

go, brincalhão, desportivo 
ardoroso, torcedor do Vas-
co da Gama, além de poeta, 
cronista, contista, com in-
tensa participação em ativi-
dades literárias e em defesa 
do Crato.

Seus escritos foram pu-
blicados nas revistas Itayte-
ra, A Província, Região, nos 
jornais O Ideal, A Ação, Fo-
lha do Cariri e por último 
na Gazeta de Notícias. Ne-
zim foi idealizador do jornal 
Bancário da AABB Associa-
ção Atlética Banco do Bra-

sil do Crato, tempos da tu-
multuada Ditadura Militar. 
Fez parte dos movimentos 
estudantis e da campanha 
para fundação do Colégio 
Estadual Wilson Gonçalves 
em prol dos estudantes po-
bres que não podiam pagar 
colégios particulares.

Como desportista Ne-
zim foi peladeiro de bola 
de meia nas calçadas ou nos 
campos de futebol da perife-
ria da cidade. Mais tarde se 
tornaria presidente do Sport 
Club do Crato. Em sua ges-
tão conseguiu com o então 
prefeito do Crato Ariovaldo 
Carvalho a doação de amplo 
terreno para a construção de 
sede do Sport, no bairro do 
Pimenta, área hoje ocupada 
pelo Campos da Urca Uni-
versidade Regional do Ca-
riri.

Por três gestões (é o atu-
al) ocupou a presidência do 
Instituto Cultural do Cariri. 
Foi em sua gestão anterior 
que consolidou o patrimônio 

do Instituto construindo a 
ampla sede própria do ICC, 
orgulho da intelectualida-
de local. Com outros com-
panheiros fundou o Rotary 
Club Crato Centro onde foi 
sempre destaque como seu 
fiel colaborador.

Nezim teve peculiar vo-
cação para a ironia e a jo-
cosiadede, inteligente de 
forma que conseguiu muito 
bem “amarrar” suas histo-
rietas, a misturar o cômico, 
o satírico, entrelaçados por 
fragmentos poéticos.

A produção literária de 
Nezim, publicadas em jor-
nais e revistas, além dos iné-
ditos, dará para, pelo menos, 
três bons livros.

Manoel Patrício de Aqui-
no, o nosso Nezim Patrício, 
nos deixa, nesse dia 23 de 
maio de 2016 em meio a 
muita tristeza, emoções e 
saudades. Ficam as boas 
lembranças de um amigo, 
cidadão e chefe de família 
da melhor qualidade.

Jurandy Temoteo é 
professor, editor da Revista 

A Província, jornalista e 
um dos grande amigos de 

Nezim Patrício

Um amigo que se vai

Sentimos muito e com pesar 
juntamos a família de

Manoel Patrício de Aquino 
nossos sentimentos de dor e 

sofrimento pela grande perda.
Nezim foi sempre um bom 

amigo e incentivador da
Gazeta de Notícias
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AUTO POSTO CASARÃO
COMBUSTÍVEL DE QUALIDADE EM SUA CIDADE

Postos em
Juazeiro > Av. Leão Sampaio
Crato > Av. Padre Cícero e

Barbalha 

“DE OLHO NO MELHOR COMBUSTÍVEL PARA
VOCÊ DIRIGIR FELIZ”

A partir dessa quarta-feira 
1º de junho de 2016, o condu-
tor das motos “cinquentinhas” 
também vai precisar de carteira 
e o pior é que pouca gente até 
agora foi atrás para tirar esse 
documento.

O ciclomotor do vidraceiro 
João Antônio Teles está novi-
nho, não tem nem um ano e ele 
comprou porque não precisava 
de carteira para pilotar.

“Eu não tenho habilitação 
e ela ia me locomover ao meu 
trabalho, de ida e de volta, sem 
nenhuma complicação com as 
autoridades”, afirma João.

Mas agora quem rodar por 
aí nessas motos também conhe-
cidas como “cinquentinhas”, 
por causa das 50 cilindradas, 
vai ter que portar uma ACC, 
Autorização para Conduzir 
Ciclomotor. É uma habilitação 
específica para esses veículos.

A exigência da habilitação 
deveria ter entrado em vigor 
em fevereiro, mas o Conselho 
Nacional de Trânsito voltou 
atrás e prorrogou o prazo. Ago-
ra é para valer. A partir dessa 
quarta-feira 1º de junho, quem 
for flagrado pilotando um ci-
clomotor sem a documentação 
exigida vai ter dor de cabeça. A 
multa prevista é de R$ 574,00  
além da apreensão do veículo. 

A infração é gravíssima.
“Hoje, 70% das vítimas de 

trânsito são provenientes de 
ciclomotores e motocicletas. 
Então é importante que eles 
estejam habilitados para não 
poder superlotar nossos hos-
pitais e proteger as vidas”, 
afirma o diretor do Detran-BA, 
Lúcio Gomes.

Mas em uma autoescola, 
uma das maiores de Salvador, 
ninguém até agora tirou uma 
autorização para conduzir ci-
clomotor. O custo é de quase 
R$ 1.500, incluindo aulas, pro-
vas e taxas, o mesmo que se 

paga por uma habilitação cate-
goria A, que dá direito a pilotar 
qualquer moto. O diretor acha 
que não compensa. “Mesmo 
custo, mesmo trabalho, mes-
mas provas, então não é viá-
vel”, declara.

Em Pernambuco, onde 
quase 30 mil “cinquentinhas” 
foram emplacadas de um ano 
para cá, a procura pela autori-
zação também está baixa.

“Nós vamos simplesmente 
cumprir a legislação. O con-
dutor de uma “cinquentinha” 
tem que estar habilitado, no 
mínimo com a ACC e/ou tam-

O condutor das motos “cinquentinhas” 
vai precisar de Carteira de Habilitação

bém com a categoria A”, avi-
sa o presidente do Detran-PE, 
Charles Ribeiro.

O porteiro Agnaldo Alves 
preferiu não esperar para ver. 
Ele quer trocar a velha “cin-
quentinha” por uma moto 
maior daqui a um tempo e tirou 
logo uma habilitação categoria 
A. Pagou caro, mas não se ar-
repende.

“Estou mais tranquilo, 
mais seguro. Não vou andar 
escondendo de ninguém, de 
um órgão de trânsito. Vou an-
dar tranquilamente, graças a 
Deus”, afirma Agnaldo.

O município de Juazeiro do Norte ganhou na última sexta-
feira, mais uma moderna Unidade Básica de Saúde (UBS). A 
mesma está localizada na Rua Luiz Silva Soares, no Bairro 
São José, e presta homenagem ao acadêmico de medicina Le-
onardo de Matos Andrade, que faleceu em 2011, vítima de um 
acidente automobilístico.

Na ocasião, a mãe do homenageado discorreu sobre a fe-
licidade de eternizar a memória de seu filho, exatamente na 
área da saúde, onde era seu sonho atuar a serviço dos mais 
necessitados.

O Prefeito Raimundo Macedo destacou os esforços que vem 
sendo empreendidos em Juazeiro no intuito de ofertar serviços 
de saúde de qualidade à população. Em breve serão entregues 
mais dez unidades de saúde, modernizando a atenção básica, 
a qual o prefeito considera a porta de entrada no que diz res-
peito aos cuidados da população.

Já a Secretária de Saúde, Marcleide Nascimento, falou nos 
trabalhos que a pasta tem desenvolvido em relação ao melho-
ramento e aparelhamento dos equipamentos, visando ofertar 
os serviços da melhor maneira possível, além de um bom aten-
dimento.

A UBS Leonardo de Matos Andrade receberá uma equipe 
de Estratégia de Saúde da Família, que antes funcionava em 
uma casa alugada, e a partir desta segunda-feira, 30, iniciará 
os trabalhos dispondo de consultórios médicos e para enfer-
meiros, salas de vacinas e farmácia.

Sorteio eletrônico de mais 
972 moradias do Programa 
‘Minha Casa, Minha Vida’ é 
realizado em Crato
   
Segundo o setor de engenharia da obra do conjunto Filemon 
Limaverde, cerca de 92% dos serviços já estão concluídos, 
restando apenas a pintura e cerâmica de 50% das casas.
Mais de duas mil pessoas participaram, na noite de ontem, 
do sorteio de 982 moradias do Minha Casa, Minha Vida, do 
Conjunto Filemon Limaverde, em Crato. As casas devem estar 
sendo entregues aos moradores em agosto deste ano. O evento 
aconteceu no Ginásio Poliesportivo da Universidade Regional 
do Cariri (URCA), no Pimenta.
As vagas foram preenchidas mediante sorteio eletrônico, das 
1.281 que atenderem aos critérios para a seleção. Aquelas que 
não estão entre as aptas a receber a moradia, passam a inte-
grar um cadastro reserva, para os casos de desistência ou não 
estejam em todas as condições de cumprimento do contrato. 
São mais de R$ 100 milhões em investimentos do Governo Fe-
deral na cidade, para entrega do maior projeto habitacional já 
executado em Crato.
O sorteio eletrônico contou com a presença do prefeito do Mu-
nicípio, Ronaldo Sampaio Gomes de Mattos, que desejou boa 
sorte aos presentes. Foram selecionados, inicialmente, 30 de-
ficientes físicos e mais 30 idosos. Além dele, o evento contou 
com a Gerência Executiva de Habitação da CEF, o Secretá-
rio da Cidade, José Muniz, assistentes sociais que realizaram 
todo o processo de avaliação para a efetivação dos cadastros, 
entre outras autoridades.
O sonho de conseguir a casa própria causou ansiedade aos 
selecionados, que desde cedo começavam a chegar ao local 
do sorteio. As orientações foram repassadas pelos técnicos da 
CEF para anotarem, na medida que saísse no telão do sorteio, 
o lote e a quadra para localização das residências.

Inaugurada Unidade Básica 
de Saúde no bairro São José

IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS
CNPJ: 04.899.316/0317-73

Torna público que requereu a Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro 
do Norte - AMAJU a Regularização de Licença de Operação para comér-
cio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 
na cidade de Juazeiro do Norte na Rua São Pedro, Nº 1455/1461, Bairro 
Salesianos, CEP 63.050-270.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAJU

IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS
CNPJ: 04.899.316/0318-54

Torna público que requereu a Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro 
do Norte - AMAJU a Regularização de Licença de Operação para comér-
cio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 
na cidade de Juazeiro do Norte na Avenida Deputado Leão Sampaio, Nº 
12, CEP 63.041-082.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAJU

Copidescado do Portal G1

Para tirar a ACC –Autori-
zação para Conduzir Ciclomo-
tores – será necessário cumprir 
20 horas/aula teóricas e 10 ho-
ras/aula práticas

A Resolução 572 do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), publicada no dia 18 
de dezembro de 2015, norma-
tizou o curso para formação 
de condutores para obtenção 
da Autorização para Conduzir 

Ciclomotores (ACC).
Quem for conduzir um veí-

culo de duas ou três rodas com 
até 50cc vai precisar, de acordo 
com a norma, realizar curso te-
órico de 20 horas/aula e curso 
prático de 10 horas/aula, com 
uma avaliação teórica conten-
do 15 questões. O aluno deverá 
ter um aproveitamento mínimo 
de 60% para aprovação. Já os 
exames práticos seguirão os 
mesmos requisitos daqueles 
exigidos à categoria “A”.

Para Celso Alves Mariano, 
especialista em trânsito e dire-
tor do Portal, apesar do objeti-

vo ser regularizar a situação de 
muitos que conduzem sem ha-
bilitação, a decisão é polêmica 
e pouco efetiva. “A primeira 
habilitação é um processo que 
merece uma reavaliação, pois 
é evidente que precisamos de 
condutores melhor preparados 
dos que estamos formando. Já 
que a decisão do Contran é exi-
gir um curso para a condução 
das cinquentinhas, este curso 
deveria ser, pelo mínimo, igual 
ao exigido para a Categoria A. 
Não há justificativa razoável 
para uma carga horária menor. 
A única coisa menor, neste 

caso, é a potência do motor. Os 
riscos de provocar ou sofrer 
um acidente são equivalentes”, 
explica. O especialista consi-
dera que um curso como o da 
ACC é desnecessário e deveria 
estar incorporado na Categoria 
A. “Se é veículo automotor, 
como tal deve ser tratado. En-
tão, exigir habilitação está cor-
reto. Mas se permitimos, com 
mesma habilitação, pilotar uma 
125 ou uma 1000 cilindradas, 
por que há de se exigir uma ha-
bilitação especial para as de 50 
cc? Mais razoável seria exigir 
cursos e habilitação específica 
no grupo das altas potências. 
Na prática, a tendência será o 
candidato fazer as contas e op-
tar pelo curso para a Categoria 
A, a menos que não tenha pers-
pectiva de migrar da cinquenti-
nha para motos mais potentes”, 
conclui.

Segundo a Resolução fica 
concedido prazo até 1 de ju-
nho de 2016, para os conduto-
res de ciclomotores obterem o 
documento de habilitação cor-
respondente ao veículo. Por 
outro lado a Resolução 571, 
também publicada na mesma 
data, concede aos Centros 
de Formação de Condutores 
(CFCs) o prazo de 180 dias 
para adquirirem ciclomotores 
para as aulas práticas.

Contran regulamenta normas para habilitação 
de ciclomotores até cinquenta cilindradas

Do Release do Portal
do Contran Brasília DF

<< HABILITAÇÃO será exigida para ciclomotores e motonetas, a partir de 1º de junho 
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De uma coisa podemos 
ter certeza: de nada 
adianta querer apres-
sar as coisas. Tudo vem 
ao seu tempo, dentro do 
prazo que lhe foi pre-
visto. Mas a natureza 
humana não é muito 
paciente. Temos pressa 
em tudo!

Fontes, bicas, cascatas, clubes com suas 
piscinas, restaurantes e balneários se 
espalham pelo sopé da Serra do Araripe

<< CAMINHO DAS ÁGUAS bem ao sopé da Serra do Araripe, um recando agradabilíssi-
mo rodeado pelos os encantos da natureza. Muito verde, clima ameno e um sensação agradá-
vel, sombras e água cristalina saindo do seio da terra. Um local simples, acolhedor, dotado de 
três piscinas (duas infantis), bica e um toboágua. Mesas a sombra e um restaurante servindo 
comida regional. Amplo estacionamento. O acesso é pela estrada de Arajara > chegando na 
vila Arajara siga por estrada asfaltada em direção ao Caldas. Observe as placas indicativas.

Marilene Diniz esposa do 
memorável médico e político 
cedrense Obi Viana Diniz, 
morre deixando consternado 
todo o povo de Cedro. Do ca-
sal são os filhos: Nilson, De-
nise, Leandro, Gabriel, Nigé-
ria, Obi Filho e Nilo.

Maria Marilene Alves Di-
niz morreu em Fortaleza no 
Hospital São Carlos às 6h 
desse dia 30 de maio de 2016 
com 78 anos de idade.

Como esposa e compa-
nheiro de Doutor Obi foi par-
tícipe como incentivadora, 
estando sempre ao seu lado, 
quando então prefeito de 
Cedro, deputado estadual e 
em suas atividades médicas. 
Faz 9 anos do falecimento de 
Doutor Obi (18 de agosto de 
2007) aos 86 anos de idade.

Morre Marilene Diniz ex-primeira dama de Cedro 


