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         Nós poderíamos começar este edição especial a todas as mães dizendo que mãe é isso, mãe é aquilo. Mas 
a verdade é que existem diferentes , e que cada uma tem seu jeito de cuidar dos filhos e demonstrar
seu amor por eles. Dizem que o tipo de mãe que uma mulher se torna tem muito a ver com o estilo de mãe que 
ela mesma teve. E que uma avó é mãe duas vezes, exercendo na criação do neto um amor importante para a 
valorização dos laços de família, porém com um estilo bem diferente do que quando era só mãe! De qualquer jeito,
em qualquer geração, mães demonstram amor, cuidado com a educação, instinto materno, abertura para mudança
e muita felicidade. Confira na página 4 uma homenagem a todas as mães leitora do jornal litoral.

tipos de mãe

A Associação de Esporte Cultura, deu inicio o curso de corte e 
costura ambos os sexos, com idade acima de 16 anos. 
O curso busca a parceria da Secretaria de Ação Social do Estado.
Com apoio da Secretaria executiva regional I temos a certeza
que em breve teremos alcançado o objetivo do curso, com a 
qualificação para o mercado de trabalho. O curso atendera um
media de 30 associados com material didático gratuito. 
Apoio: SINE/IDT Barra do Ceará 
S i l v a n a  C o s t a  M o d a  P a r i a
SER I - Secretaria Executiva Regional  

Associação de Esporte Cultura da Barra do Ceará A serviço da Comunidade-32376771-34850786<=>

A Associação de Esporte Cultura realizou durante o período do cadastro 

para  ou o Programa Popular de Formação, Educação, 

Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos 

Automotores, mais de 100 jovens e adultos para adquirir a carteira 

d e  m o t o r i s t a  p o p u l a r  a t r a v é s  d o  d o  

Nos próximos dias  das 8 às 20 horas o Detran 

realizara o processo de validação dos moradores da Barra do Ceará, 

a unidade movel do detran estará estacionado na praça percides benício

rodrigues, na confluencia da avenida coronel carvalho.

CNH popular

S i t e  D e t r a n .

11 de Maio à 14 de maio

Programa Popular de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação 
Profissional de Condutores de Veículos Automotores
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No próximo dia 29 de maio a Associação de Esporte Cultura da Barra 
do ceará em parceria com conselho local de saúde junto com todos os 
moradores da barra do ceará vamos realizar uma passeata educativa sobre
a dengue, com tudo o CCDS, conselho de defesa social com o projeto 
ROND vamos inicia a passeata no dia 29 sábado das 8h às 11h pelas ruas
do bairro.  A Barra do Ceará unidos pela dengue. Você não pode ficar 
fora desse combate, a dengue mata.

BARRA DO CEARÁ UNIDO CONTRA A DENGUE

Disk Viagens 
85 86414126

Transportes de funcionários, 
Pequenas mudanças, Fretes, VIAGENS

Excussões,

Todos começam 
com 3457 e em 
seguida o código
da viatura. Por 
e x e m p l o ,  p a r a  
ligar para a Ronda

 do Quarteirão do bairro Barra do Ceará
você liga 3457 – 1034 - Ligando para o 
190 você tem acesso a central. ou 3457 
+ nº da viatura da área. 

A Associação de Esporte Cultura da Barra do Ceará 
com a parceria do Conselho Comunitária de Defesa
Social, junto com a Fundação Antônio Marques, proporcionou
um momento inesquecível para os jovens do projeto 
Rond desenvolvido pela secretaria de segurança, com
apoio do CCDS núcleo da barra do ceará. Veja algumas  fotos.. 



Banco Oportunidade (emprego, estágios) 

Açougueiro 

Cadastrando seu currículo no Balcão de Empregos 
você  terá  acesso  a  todas  as  vagas  de  empregos  e  
e m p re s a s  c o n v e n i a d a s  p a r a  e n v i a r  s e u  c u r r í c u l o .  
Nossa meta é trabalhar para que você consiga alcançar 
seus objetivos profissionais, por isso, buscamos sempre: 
Novas Oportunidades, Vagas de Emprego e Empresas 
Conveniadas, para promover e divulgar seu currículo, 
prestando assim um serviço sério, eficiente e de qualidade 
aos jovens e adultos da comuniade da Barra do Ceará e Adjacentes. 

Escolaridade: Ensino Fundamental (1°)
Sexo: Masculino 

  Idade: 20 à 35 anosExperiência: Sim -
Costureira 

Auxiliar de Produção

  Idade: 18 à 35 anosExperiência: Não -
Escolaridade: Ensino Fundamental (1°)

Escolaridade: Ensino Fundamental (1°)

Sexo: Masculino e Feminino 

Sexo: Masculino/Feminino  

  Idade: 23 à 40 anosExperiência: Sim -

Fala Comunidade AECBC  é mais um serviço da para facilitar a participação do leitor, permitindo o envio de pautas
diretamente para nossos jornalistas. Se você deseja enviar uma denúncia ou saber mais sobre um determinando 
assunto, existem três formas de participação. 

Por telefone: 85 enviando um e-mail -  ou visite o site 32376771 aecbc@oi.com.br http://  aecbc.wordpress.com
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Escolaridade: Ensino Fundamental (1°)
Sexo: Masculino 

  Idade: 23 à 40 anosExperiência: Sim -

Servente de Obra

Vigilante 
Escolaridade: Ensino Fundamental (2ª)
Sexo: Masculino/Feminino  

  Idade: 25 à 35 anosExperiência: Sim -

Serviços Gerais 
Escolaridade: Ensino Fundamental (1°)
Sexo: Masculino/Feminino 

  Idade: 23 à 40 anosExperiência: Sim -

No dia 29 de abri a associação de esporte cultura da barra do ceará, realizou um protesto com os moradores que reivindicarão 
a melhoria do campo do cruzeiro, o único local de  lazer para os jovens da barra do ceará. Familiares e alunos do projeto rond
participaram juntamente com representantes da comunidade com a presença da banda do corpo de bombeiros, e a participação
do Presidente da AECBC o Sr. Valdecir Paiva. A Comunidade cobrou o abandono do campo de futebol que vem a mais de 35 
anos  onde sabado dia 1° o campo completou mais de 3 décadas de existência. Imagens mostram o campo com total abandono,
com o lixo acumulado como podemos ver na foto ao fundo: 
Com convidados, amigo Ricardinho, sra. Gorete, Edvaldo 
conselheiro tutelar Zé Ceará, com clima de armonia apos 
as palavras de encerramento do presidente foi plantada mudas
de arvores e distribuição de sopa. 

http://jornallitoral@oi.com.br
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Arena de apresentação trás uma novidade em conforto e 
segurança para os brincantes e o publico. Com a homenagem

 com um palco moderno e 
com a novidade dividida em três alas sendo duas para diversão
e uma para apreciar as comidas  típica. Iremos conta com uma 
central Central de Monitoramento para ajudar no segurança de 
todo o publico.   

«ARENA MESSIAS HOLANDA»

Conhecer a origem e as características das festas juninas, admirar e respeitar o trabalho de 
Messias Holanda, desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo 
ouvir com interesse as informações trazidas pelos colegas valorizar a tradição das festas 
juninas socializar com a comunidade e familiar desenvolver a linguagem oral e escrita 
ampliar o vocabulário estimular a criatividade e imaginação através de atividades 
relacionadas ao tema, desenvolver a valorização do homem do campo e de suas atividades, 
incentivar o gosto pela culinária junina conscientizar sobre os perigos dos balões e fogos de 
artifício propiciar às crianças a participação em diversas brincadeiras. 

Dias 18 e 19 de Junho

SEG. A
 SEX. D

E 

09:00 AS 12:00HS

SEG. A
 SEX. D

E 

09:00 AS 12:00HS

Chico TavaresChico Tavares
(85) 3

485-6000

(85) 3
485-6000Uma homenagem a todas as mães da Barra do Ceará, que esse dia 

seja cheia de esperança para que o sonho de mãe seja eterno, com 
paz e sem violência é o que deseja o a direção do Jornal Litoral.... 

Uma Simples  mulher  ex is te  que ,  pe la  imens idão  de  seu  amor,  t em um pouco  de  Deus ;  
e pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo; que, sendo moça pensa como uma anciã e, sendo velha , age com 
as forças todas da juventude; quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os segredos da vida e, quando sábia,
 assume a simplicidade das crianças; pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e, rica, empobrecer-se para 
que seu coração não sangre ferido pelos ingratos; forte, entretanto estremece ao choro de uma criancinha, e, fraca,
 entretanto se alteia com a bravura dos leões; viva, não lhe sabemos dar valor porque à sua sombra todas as dores se 
apagam, e, morta tudo o que somos e tudo o que temos daríamos para vê-la de novo, e dela receber um aperto de seus 
braços, uma palavra de seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome desta mulher se não quiserem que ensope de 
lágrimas este álbum: porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página: 
eles lhes cobrirão de beijos a fronte; e dirão que um pobre viandante, em troca da suntuosa hospedagem recebida, aqui 
deixou para todos o retrato de sua própria Mãe. 


