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Eleições do ciço 2009 acontecem em clima de suspeita...

A conteceu no dia 13 de dezembro
a eleição anual para para escolha
do ciço 2010. Em uma festa bonita e
repleta de ciços, amigos do Bar do
Helano, foi escolhido o ciço Daniel
Panelada Dilma Russeff, que
reinará absoluto no ano de 2010,
prometendo suplantar em ações
seu antecessor Neto Heitor. Dois
comentários a boca pequena é
ouvido no bar: primeiro o ciço n° 1
atual disse que não entrega a faixa
antes de realizar o segundo biritur à
época do pré carnaval; o segundo
diz respeito a suspeita de que o Sr.
Helano teria masturbado a cabeça
dos eleitores, inibindo suas reais
intenções de voto, levando-os a
votarem no Paneleda. Claro que
isso é intriga da oposição pois o
Helano sempre imparcial, sempre
deixou à livre escolha dos eleitores.
Nós que frequentamos o bar
sabemos da imparcialidade dele;
Será? Mas agora, como não haverá
anulação das eleições, é esperar
que o Sr. Presidente,
Daniel
Panelada seja um diarista exemplar.

Como acontece todos os anos a
TV DIÁRIO prestigiou a festa do
ciço 2009, mandando uma equipe,
que, entre entrevistas e tomadas da
festa fez a alegria e o ego do ciço
mor subir ás alturas. Vale salientar
que por diversas vezes foi ao ar,
abrilhantando ainda mais a festa.
Nos resta agradecer a todos que
fazem a Emissora, em especial seu
diretor, o ciço Roberto Moreira.

“TRABALHAMOS COM CORAÇÃO”

ecp
DANIEL PANELADA DILMA ROUSSEFF DLINK
(PRESIDENTE 2010)

ROUPA MASCULINA

www.ecpcoberturas.com.br

A festa teve a nimação garantida por conta do já conhecido Rogério, um
mestre do violão e da voz com o ciço Moacir Maia arrasando na percusão.
GRÁFICA OFF-SET
Ai está o Matheus, nosso ciço
mirim, eleito pela maioria. Parabéns

Sua impressão em qualquer material

COMUNICAÇÃO VISUAL

3246.2592

COISAS DE CIÇO
Zen dúvida, o bar do Helano é necessário:
O Bar do Helano está linkado com as novas tecnologias,
mas também com as velhas, não tenha dúvida. Tanto
podemos tropeçar nos chips como nos fósseis, a depender
da causa da queda.
Existem muitos relatos e evidências, sobretudo os contidos
nos fósseis, como é o caso do Rodger Nobre (uma espécie
de Indiana Jones do bar, o que caça a Arca Perdida desde
VALDO SIQUEIRA
o Limoeiro), contumaz presepeiro ambulante.
Segundo relata o jurássico amigo, digo, digo, o amigo mais experiente, há um caso
bastante interessante que envolve tecnologia e casamento, dois termos relativamente
díspares.
Conforme diz o Nobre (olhaí Durval), um certo amigoooo, costumeiro frequentador da
cabine 04 (o bar do Helano oferece desconfortáveis cabines telefônicas ao largo dos
tapumes do Pepê), recebeu ligação de sua adorada esposa.
- E aí filho, tu estás onde?,
- Ora, eu estou no Bar do Helano, filha!
- Peraí que eu vou já confirmar...
Enquanto o silêncio ganhou o espaço, nosso amigo, incontinenti, correu feito João do
Pulo para o orelhão velho da Telemar, dizendo: Oiiiii... para sua esposa conferente de
seu estado real no bar, tranquilizando-a.
Ufaaaaaa.
O público (bem vivo) do lugar, perplexo com aquela enorme demonstração de
amabilidade, pouco peculiar ao indivíduo, segundo o Caçador de Aventuras (4 vezes
4), saboreou esse fato como se estivesse assistindo a uma opereta teatral do século
XXVII.
A partir daí ninguém teve dúvida de que o Bar do Helano é necessário para confirmar
certezas. Inclusive para comprovar que existem pessoas zen, os zem pátria, zem-teto,
zem-piso, zem vergonhas, zem nozão e outros zens pelo mundo de nosso deus.
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OUTRO PRÉDIO DO MOURA
Possivelmente,brevemente,ninguém sabe
quando,teremos lojas e kitinetes para
alugar vizinho ao bar do helano,vejam a
foto da estrutura da obra. Agora,para
alguns limoeirenses e pessoas que
conhecem limoeiro do norte,estão
achando parecidocom uma obra
inacabada por lá,não só pela
estrutura,mais também pela demora,esta
obra inacabada lá pelo limoeiro do norte é
nada mais nada menos do que prédio do
moura. Já tem até sugestões para o nome
da obra, por exemplo: pp moura, ou moura
pinheiro.qual o melhor pp?

AQUI TUDO ACABA EM SAMBA

Cia. da Aventura
CRECI 490J

E s p o r t e e N a t u r e z a

AVALIA, VENDE E
ALUGA SEU IMÓVEL
COM GARANTIA E
SEGURANÇA

V
T LENTVS

Av. Antonio Sales, 855 - Aldeota
(85) 3246.3006 (85) 3246.6746
www.heitorautomóveis.com.br

IMOBILIÁRIA

2º BIRITOUR ....... Passeio turístico de
maior sucesso com finalidade de alegrar e
biritar. Concentrou-se no bar do helano, à
partir das 14:00 horas do dia 06 de fevereiro
do correte, com saída do "trenzinho da
alegria", às 16:00 horas, passando no bar
da Zena, seguindo para o bar da Moçinha,
descendo para a praia de iracema até
chegar no "aterrinho", onde aconteceu um
longo "pit-stop" fazendo com que as
pessoas que passavam no calçadão se
envolvessem e caíssem na folia, puxada
pela "bandinha do mestre Junior", que não
parou um instante qualquer, desde a saída
do trenzinho. Fomos fotografados e
filmados por onde passávamos, a alegria
era geral, não faltou pique aos amigo
participantes do bar do Helano.
Finalizamos com o retorno à concentração,
passando pela Beira-Mar, Colher de Pau,
Carne de Russas e Bar do Paulinho. O
sucesso está garantido..... Até o próximo
ano. Obrigado e um abraço a todos.
Neto (heitor automóveis)

1 Esse é um quarteto sensacional, eles
trabalham na FIEC, e nas horas de folga
se reúnem para curtir um bom samba.
Eles foram no bar do Helano, com uma
turma de amigos e fizeram uma festa
maravilhosa. Esse grupo é formado por:
Serginho no pandeiro, no surdo Rafael,
no cavaco o Fábio e o Rodrigo no ovinho.
Parabéns moçada, e apareçam.

2 Dia de semana normal, Terça, quartafeira, encontramos surpresas no Bar do
Helano, então é sentar pedir uma gelada
e curtir um sambinha, não dá para resistir.
Este é mais um grupo de amigos que
fazem do Bar uma alegria constante. No
cavaco, Aluir; no surdo, César; no violão
estamos a perguntar: quem será?
Obrigado amigos e voltem sempre.
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ACONTECÊNCIAS
MENSAGEM DE ANO NOVO AOS CLIENTES E AMIGOS DO BAR DO HELANO
Que o seu novo ano comece cheio de luz;
Que o sol brilhe mais forte em todos os seus dias;
E quando chegar a noite, que as estrelas lhe sorriam;
Que os alimentos e a água sejam como bênçãos para a saúde de seu corpo;
Que o sucesso material lhe acompanhe em todas as horas;
Que suas necessidades afetivas sejam todas concretizadas
E por isso tudo, a vida seja para você um prazer de fonte inesgotável.
Que você tenha um ano novo diferente, repleto de surpresas e confirmações.
E lembre-se Deus está no comando de sua vida, creia você não está sozinho.
São os votos de alguém que lhe tem dentro do coração.
Helano Moreira
ANIVERSÁRIANTES DO PERÍODO
Mais um aniversariante do mês de
dezembro, grande Jeferson, esse com a mão
levantada, feliz e alegre, redeado de amigos,
comemorando também seu aniversário no
Bar do Helano, pois é o « Lugar de Fazer
Amigos», e a cada dia que passa se
consolida mais essas amizades. Valeu
Jeferson, parabéns, e que essa data se repita
por muito tempo ainda, um abraço de todos
que fazem e frequentam o Bar do Helano.

AUTO ESCOLA BOSCO

3226.5211/3296.1132

assessoria e soluções em informática

3246.4566

Rua N, n° 340 - Conj. Esplanada do Castelão - Castelão - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3469.9344 / 8874.1002 / 9103.8126

BUCHADA DA ADÉLIA ANIMA PRÉ CARNAVAL EM LIMOEIRO DO NORTE

As fotos acima são do desfile
da BUCHADA DA ADÉLIA, de
Limoeiro, em seu nono ano de
badalação, onde podemos ver o
metido do Helano ao lado de um
dos diretores, o Jerônimo
Osterne. Como podemos ver a
essa altura já estava mamado e
pousou para a foto com uma
garrafa de água mineral para
disfarçar, como diria o nosso
amigo Aroldo Pedreira não sei do
que se trata. A mamação foi tanta
que ele não conseguiu chegar em
Fortaleza para abrir o bar na
Segunda- feira.
Na foto maior vemos o boneco
do Véi Cazuza que foi o
homenageado desse ano, e que
pela sua perda, passa a fazer
parte todos os anos.

A LEI DO CAMINHÃO DE LIXO
Um dia peguei um táxi e fomos direto
para o aeroporto. Estávamos rodando na
faixa certa quando de repente um carro
preto saltou do estacionamento na nossa
frente. O motorista do táxi pisou no freio,
deslizou e escapou do outro carro por um
triz!
O motorista do outro carro sacudiu a
cabeça e começou a gritar para nós. O
motorista do táxi apenas sorriu e acenou
para o cara. E eu quero dizer que ele o fez
bastante amigavelmente.
Assim eu perguntei:
- Porque você fez isso? Este cara quase
arruina seu carro e nos manda para o
hospital. Foi quando o motorista me
ensinou o que chamo agora « a Lei do
Caminhão de Lixo», ele explicou:
- Muitas pessoas são como caminhões de
lixo. Andam por ai carregadas de lixo,
cheias de frustrações, cheias de raiva e de
desapontamento. A medida que suas
pilhas de lixo crescem elas precisam de
um lugar para descarregar, e as vezes
descarregam sobre a gente. Não tome isso
pessoalmente. Apenas sorria, acene,
deseje-lhes o bem, e vá em frente. Não
pegue o lixo delas e espalhe sobre outras
pessoas no trabalho, em casa, ou nas
ruas.
O princípio disso é que pessoas bem
sucedidas não deixam os caminhões de
lixo estragarem o seu dia. A vida é muito
curta para levantar de manhã com
sentimentos ruins, assim...
Ame as pessoas que te tratam bem.
Ore pelas que não o fazem.
A vida é 10% o que você faz dela e 90% a
maneira como você a recebe.
Tenha um dia abençoado, livre de lixo.
Autor desconhecido

Helano com o presidente da AABB de Limoeiro,
eleito em janeiro, Renan Freitas Peixoto. Folgado!

IMPORTANTE!!!
TELEFONES DE URGÊNCIA
Instituto do coração e pulmão:
Rua Dr. José Lourenço, 777 - Aldeota
Fone: (85) 3244.1711
Instituto do Rim:
Rua Castro Medeiros, 66
Fone: (85) 3261.5877
Instituto do Fígado e do Sangue:
(Só para Transplantes)
Av. Da Universidade, 2853
Fone: (85) 3366.8100
Fórum Clóvis Beviláqua: (Só para separações)
Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 220
Fone: (85) 3488.7105
Fonetáxi: (Só para Bebum)
0800.275.57.44
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RIR É O MELHOR REMÉDIO
CORRIGINDO 20 VELHOS DITADOS
01- "É dando que se ... engravida".
02- "Quem ri por último... é retardado".
«Querido Papai do
03- "Alegria de pobre... é impossível".
Céu, este ano, por
04- "Quem com ferro fere... não sabe
favor, mande roupas como dói".
para todas aquelas
05- "Em casa de ferreiro... só tem
pobres mulheres do ferro".
computador do papai, 06- "Quem tem boca... fala. Quem tem
Amém.»
grana é que vai a Roma!"
07- "Gato escaldado... morre, porra!"
Juca e Chico eram dois mecânicos de avião e
08- "Quem espera... fica de saco
trabalhavam no aeroporto do
cheio."
Galeão, Rio de Janeiro.
09- "Quando um não quer... o outro
Cachaceiros de carteirinha, não perdiam a
insiste."
chance de derrubar umas e outras.
10- "Os últimos serão ... os
Num fim de tarde, sem movimento, Chico
desclassificados."
disse:
-'Tô seco pra tomar umas...
11- "Há males que vêm para ..... fuder
-'Eu também', emendou o Juca.
com tudo mesmo!"
Os dois foram até o vestiário, mas a garrafa no 12- "Se Maomé não vai à montanha... é
armário estava vazia.
porque se mandou pra praia."
Nessa altura, a vontade aumentou e então
13- "A esperança... e a sogra são as
Chico sugeriu:
últimas
que morrem."
- 'Que tal a gente experimentar combustível de
14- "Quem dá aos pobres... cria o filho
jato?'
sozinha."
E o Juca:- 'Vamo lá, de repente esse troço é
15- "Depois da tempestade vem a ....
bom..'
E os dois detonaram perto de um litro.
gripe."
No dia seguinte, ao acordar, Chico ficou
16- "Devagar.... nunca se chega."
surpreso, pois estava se sentindo
17- "Antes tarde do que ... mais tarde."
muito bem e sem ressaca.
18- "Em terra de cego quem tem um
Nisso o telefone tocou: era o Juca, que
olho
é ... caolho."
perguntou:
19"Quem
cedo madruga... fica com
- 'Como você se sente?'
sono o dia inteiro."
- 'Tô inteirão. A coisa é boa pra cacete. Agora
20- "Pau que nasce torto... urina no
só tomo dela.'
chão."
- 'É da boa mesmo, mas só uma pergunta: já
MELHOR FOTO E
FRASE DO ANO

peidou hoje?'
E o Chico:- 'Não, por quê?'
-'Então se segura, porque eu tô ligando de
Cuiabá!'

INSTITUTO TÉCNICO AUTOMOTIVO FORMAÇÃO EM SEGURANÇA VEICULAR LTDA

CERÂMICA
Qualidade em 1º lugar
CE 060, Km 43 - Água Verde - Guaiuba/CE
ceramicaaguaverde@gmail.com

TERRAUTOS
Av. Antonio Sales, 902-B - Joaquim Távora
Fone: 3246.1702 - CEP 60.135-100

1.Use seus óculos. certifique-se de que
sua parceira esteja realmente na cama.
2. Ajuste o despertador para tocar em
três minutos, só para o caso de você
adormecer durante a performance.
3. Acerte com a iluminação: apague
todas as luzes!
4. Deixe seu celular programado para o
número da emergência médica.
5. Escreva em sua mão o nome da
pessoa que está na cama, no caso de
não se lembrar.
6. Fixe bem sua dentadura para que ela
não acabe caindo debaixo da cama.
7. Tenha Tylenol à mão.. isto, para o caso
de você cumprir a performance!
8. Faça o quanto de barulho quiser. os
vizinhos também são surdos...
9. Se conseguir,telefone para todo o
mundo para contar as boas novas.
10. Nunca, jamais, pense em repetir a
dose.
SODÔKU DO HELANO
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O Bêbado culto... Riqueza semântica
Um político que estava em plena campanha chegou a uma cidadezinha, subiu em um
caixote e começou seu discurso:
- Compatriotas , companheiros , amigos ! Nos encontramos aqui convocados, reunidos ou
ajuntados para debater , tratar ou discutir um
tópico , tema ou assunto , o qual é
transcendente, importante ou de vida ou morte . O tópico , tema ou assunto que hoje nos
convoca , reúne ou ajunta, é minha postulação , aspiração ou candidatura à Prefeitura deste
Município.
De repente, uma pessoa do público pergunta:
- Escute aqui, por que o senhor utiliza sempre três palavras para dizer a mesma coisa?
O candidato responde:
- Pois veja, meu senhor: A primeira palavra é para pessoas com nível cultural muito alto, como
poetas, escritores, filósofos etc. A segunda é para pessoas com um nível cultural médio como
o senhor e a maioria dos que estão aqui. E a terceira palavra é para pessoas que têm um nível
cultural muito baixo, pelo chão, digamos, como aquele bêbado ali jogado na esquina.
De imediato, o bêbado se levanta cambaleando e responde:
- Senhor postulante , aspirante ou candidato ! (hic) O fato , circunstância ou razão de que me
encontre (hic) em um estado etílico, bêbado ou mamado (hic) não implica , significa, ou quer
dizer que meu nível (hic) cultural seja ínfimo, baixo ou ralé mesmo (hic). E com todo o respeito,
estima ou carinho que o Sr. merece (hic) pode ir agrupando, reunindo ou ajuntando (hic), seus
pertences, coisas ou bagulhos (hic) e encaminhar-se, dirigir-se ou ir diretinho (hic) à leviana
da sua genitora , à mundana de sua mãe biológica ou à puta que o pariu! Mexe com quem tá
quieto!!!

DIPROMA
O velho fazendeiro do interior de Minas está
em sua sala, proseando com um amigo,
quando um menino passa correndo por ali.
Ele chama:
- Diproma, vai falá pra sua avó trazê um
cafezinho aqui pra visita!
E o amigo estranha:
- Mas que nome engraçado tem esse menino!
É seu parente?
- É meu neto! Eu chamo ele assim porque
mandei a minha filha estudar
em Belzonte e ela voltou com ele!

DICAS PARA FAZER AMOR NA
TERCEIRA IDADE
Façam com que essas dicas cheguem às
mãos das seguintes pessoas:-GB
(Geraldo Bezerra), Tio Valmir, Leuto,
Araújo, Armando, Lima........ sejam
cautelosos, pois não sabemos quais
serão as reações!! abraços,
Neto (Heitor Automóveis)
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GÊMEOS...

REDAÇÃO: (85) 8861.2592 - arnobiomendes@gmail.com

