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Assembleia Legislativa realizará seu

I Festival de Música
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Compromisso com a qualidade

>> Deputado Roberto Cláudio,
Presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará.

A Mesa Diretora desta Casa sempre
reafirmou seu compromisso para com os
interesses do povo cearense. E, no início
desta legislatura, reafirmamos esse acordo para que – independente do período
eleitoral – a qualidade dos trabalhos legislativos não seja afetada. Afinal, não
podemos perder de vista a ideia de que
precisamos melhorar cotidianamente
nossos processos, visando melhorar nossos serviços prestados à sociedade.
No mês de março, a Casa lançou seu I
Festival de Música, cujas inscrições estão
abertas. É mais uma etapa de realização
de nosso compromisso de incentivar e
promover a cultura cearense. No mesmo
período, inauguramos o novo prédio que
abriga o Centro Multiuso, oferecendo à
sociedade, educação, cultura e serviços
como o Procon, a Ouvidoria Parlamentar,
a Universidade do Parlamento Cearense e
atividades e exposições culturais.
Ainda em março, comemoramos
uma data importante no nosso calendário, o Dia Internacional da Mulher,
com o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Outra

instancia importante é o Movimento
das Mulheres do Legislativo, que quer
levar mais assistência ao Interior e reforçar a interação entre as servidoras. É
um trabalho digno de aplausos.
Cumprindo seu compromisso para
com a responsabilidade social, a Universidade do Parlamento (Unipace) está
oferecendo cursinho de pré-vestibular
para estudantes da rede pública. Eis
mais uma forma de reforçar algo que
nos é essencial nos dias de hoje para
que tenhamos um futuro promissor: a
educação dos nossos jovens.
Estamos muito orgulhosos com a
perspectiva de contribuir com o reforço da cobertura vegetal na Serra da
Ibiapaba. Com o plantio de mais de 14
mil árvores, vamos zerar a emissão de
carbono de 2010. O próximo passo é
compensar as emissões de 2011 e então poderemos requerer uma certificação internacional que nos colocará no
topo das entidades públicas que se preocupam de fato com o meio ambiente.
Essa é uma das tarefas em que vamos
seguir incansáveis em 2012.

Denuncie, sugira, manifeste-se
Queremos ouvir a sua voz

Telefone

(0XX85) 3277.2500
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA

0800 280 2887
OUVIDORIA

(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br

Av. Desembargador Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres - CEP: 60170.900
Fone: (085) 3257.9797

Assembleia lança seu

I Festival
de Música
Inscrições estão abertas no portal na internet e prosseguem até 15 de abril
stão abertas desde o dia 15 de
março, indo até 15 de abril, as
inscrições para o Festival de Música Assembleia Legislativa do Ceará. Trata-se
de um dos projetos anunciados pelo
presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio (PSB), quando assumiu a Mesa
Diretora, em fevereiro do ano passado.
As inscrições podem ser feitas no portal
da Assembleia Legislativa. O Festival prevê a participação de artistas de todos os
gêneros musicais brasileiros.
Composto por seis fases de caráter
eliminatório, o Festival culminará com a
indicação de 12 finalistas, que vão participar da gravação de um CD e de um
DVD. As categorias de premiação são
as seguintes: as três melhores apresentações, o melhor intérprete e o cantor/
grupo preferido do público (escolhido
por votação na internet no dia da final).
Os cinco primeiros colocados, escolhidos dentre os 12 finalistas, serão
contemplados com prêmios em dinheiro e troféus. Os vencedores, primeiro,
segundo e terceiro lugares, ganharão,

E

respectivamente, R$ 10 mil, R$ 7 mil e
R$ 5 mil, enquanto o cantor indicado
pela banca de jurados e o candidato do
júri popular levarão R$ 3 mil cada um.
O Festival de Música da Assembleia será
editado anualmente, coordenado por bancas formadas em especialistas no assunto.
Os vencedores de 2012 serão conhecidos
até o fim do primeiro semestre. O Festival
será o primeiro grande evento popular a
ser realizado no novo anexo. “Queremos
resgatar a cultura dos grandes festivais”,
destaca o jornalista Hermann Hesse, coordenador de comunicação social da AL.
O diferencial do Festival é que além da
música haverá espaço para as questões
ambientais. Tanto que o símbolo do concurso é o Soldadinho do Araripe, ave encontrada apenas no Ceará, cuja espécie se
encontra hoje ameaçada de extinção. Assim, as eliminatórias e a final do certame
servirão para que a Casa levante a bandeira da conscientização ecológica e faça
campanha pela preservação dessa espécie
ameaçada de extinção, e que embeleza a
logomarca do Festival.

saiba+
As etapas acontecerão no auditório
do Edifício Deputado José Euclides
Ferreira Gomes, no Centro Cultural
do Parlamento Cearense (CCPC),
na Rua Barbosa de Freitas, ao lado
do prédio principal da AL. Todas
serão gravadas e exibidas pela
TV Assembleia (Canal 30) e FM
Assembleia (96,7 MHz) nos fins de
semana, exceto a final, com data
a ser definida, cuja transmissão
acontecerá ao vivo em ambas as
emissoras

serviço
INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas por
meio do portal da Assembleia.
Para acessar a ficha de inscrição e
o regulamento acesse
http://www.al.ce.gov.br/
festival-musica-2012
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Programa> ALcance

Direitos > Mobilização

Universidade do Parlamento oferece cursinho
preparatório ao ingresso no ensino superior

Criada na AL Frente Parlamentar em Defesa da Mulher

Projeto vai tornar alunos das escolas públicas aptos a concorrerem com os das instituições privadas.
“No ALcance estão os
melhores professores
de cursinho
preparatório da nossa
cidade, desenvolvendo
um trabalho cinco
estrelas para
nossos alunos.
Creio que estamos
contribuindo muito
para o crescimento
profissional da nossa
juventude”.
Deputada Patrícia Saboya (PDT),
presidente da Universidade
do Parlamento.

>> Fachada do novo prédio onde funciona agora a Universidade do Parlamento Cearense.

A Assembleia Legislativa do Ceará, por meio da Universidade do
Parlamento Cearense (Unipace), está
ofertando aos alunos das escolas públicas cearenses, a partir deste ano, um
curso preparatório para os processos
seletivos visando o ingresso nas instituições de ensino superior. Trata-se do
programa ALcance, que tem como objetivo intensificar o aprendizado destes
jovens e torná-los mais aptos a concorrer com os alunos das escolas privadas.
É desenvolvido em parceria da Unipace
com a Secretaria de Educação do Estado
Os alunos que participam do programa foram selecionados pela própria Seduc nas instituições públicas de ensino,
considerando o desempenho de cada
um e avaliando critérios como notas
e frequência às aulas, exclusivamente
entre os estudantes matriculados no

A

terceiro ano do ensino médio. O Programa oferta de princípio 1.300 vagas, das
quais, 1.000 para a capital e as demais
para o interior, com perspectiva futura
de aumento neste número. As aulas
iniciam em 30 de março, com recepção
dos alunos no auditório da Assembleia
Legislativa do Ceará.
Realizadas aos sábados na sede da
Unipace, as aulas vão das 8h ao 12h30,
ministradas pelos professores dos principais cursos de pré-vestibular de Fortaleza, com material disponibilizado em
apostilas desenvolvidas pela própria
Universidade. Há previsão de estender
aos estudantes do interior do Estado,
aulas por meio de vídeo-conferência. “O
curso preparatório será transmitido em
modo telepresencial, por meio de videoconferência, como forma de ampliar o
alcance e interiorizar esta ação, demo-

cratizando o acesso ao ensino superior”,
explica a Diretora de Gestão e Ensino
Superior da Unipace, Lindomar Soares.
A metodologia terá como base as
provas do Enem, com aulas voltadas
para as áreas de conhecimento de acordo com as que são exigidas pelo exame.
A presidente da Unipace, deputada
Patrícia Saboya (PDT) considera o curso
como mais uma forma de aproximar o
poder legislativo da sociedade. “Além
de capacitar e qualificar esse jovens,
estamos firmando seu elo com o parlamento”, afirmou Patrícia. “No ALcance
estão os melhores professores de cursinho preparatório da nossa cidade, desenvolvendo um trabalho cinco estrelas
para nossos alunos. Creio que estamos
contribuindo muito para o crescimento
profissional da nossa juventude e ao
mesmo tempo aproximando-os mais do

poder público” considera a parlamentar.
De acordo com Lindomar Soares, o programa trará muitos benefícios para o ensino público do Estado.
“Trata-se de uma oportunidade de
acesso dos alunos da escola pública
a um curso preparatório similar aos
melhores ofertados em nosso Estado,
possibilitando dessa forma a conquista da tão sonhada e disputada vaga
no curso superior”, ressalta.

serviço
UNIPACE
(85) 3277.2500
1300 Vagas para os alunos da
Capital e do Interior

Objetivo é desenvolver ações que assegurem direitos civis, políticos e sociais.
A Assembleia Legislativa do
Ceará conta agora com uma
Frente Parlamentar em Defesa da
Mulher (FPDDM). Lançada em sessão
solene, no plenário 13 de Maio, no
dia oito de março, por ocasião das
comemorações ao Dia Internacional
da Mulher, a Frente será presidida no
biênio 2012/2013 pela deputada
Eliane Novais (PSB), autora da iniciativa por meio de requerimento aprovado em plenário e subscrito por
mais oito parlamentares. A deputada
Fernanda Pessoa (PR) foi escolhida
como vice-presidente.
A Frente foi criada em reunião no

A

O primeiro pleito definido foi uma solicitação à
Mesa Diretora para que realize uma pesquisa
sobre a realidade atual dos índices de violência
doméstica no Ceará, por meio do Observatório
de Violência Contra a Mulher (Observem)da
Universidade Estadual do Ceará (Uece).

dia cinco de março, com as presenças das deputadas estaduais Eliane
Novais, BethRose (PRP), Patrícia Saboya (PST), Fernanda Pessoa e Rachel Marques (PT). Na oportunidade,
foram definidas as diretrizes para

aprovação do Regimento Interno
da Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos da Mulher. O objetivo é
ampliar a mobilização de parlamentares na busca por projetos e ações
que contribuam com a afirmação

dos direitos civis, políticos e sociais
das mulheres.
O primeiro pleito definido foi uma
solicitação à Mesa Diretora para que
realize uma pesquisa sobre a realidade atual dos índices de violência
doméstica no Ceará, por meio do
Observatório de Violência Contra a
Mulher (Observem), da Universidade
Estadual do Ceará (Uece). Também
foi assumido o compromisso de realizar visitas às câmaras municipais
do Estado, para incentivar políticas
públicas para as mulheres e criação
de mecanismos de defesa dos direitos da mulher.

Escritório Frei Tito de Alencar intensifica trabalhos em 2012
O Escritório de Direitos Humanos
e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito
de Alencar vem passando por diversas mudanças desde o ano passado.
Composto por quatro advogados que
participaram da última seleção realizada por meio do Edital de seleção
simplificada, no ano passado, o escritório conta ainda com uma equipe
de estagiários de Direito, a partir do
convênio com as universidades e os
projetos de extensão.
De acordo com a presidente da
Comissão de Direitos Humanos, deputada Eliane Novais (PSB), a grande
característica da seleção foi a transparência. “Agradeço ao presidente
Roberto Claudio pelo processo de
seleção, mostrando transparência na

>>Deputada Eliane Novais (PSB) com a equipe do Escritório Frei Tito.

escolha dos componentes do escritório, além do acompanhamento pelo
Ministério Público”, ressaltou.
De julho a outubro do ano passado, foram realizadas cinco reu-

niões da equipe de trabalho para
apropriação dos casos e discussão
sobre a organização interna. O Escritório acompanha hoje, aproximadamente, 120 casos judiciais e

extrajudiciais. Nesses meses, aconteceram seis novos atendimentos
por semana, totalizando cerca de
24 por mês. As demandas se concentraram nas violações de direito
à saúde, intolerância religiosa, violência policial, saneamento básico,
e direito à moradia.
O Escritório Frei Tito tem por objetivo prestar Assessoria Jurídica Popular às comunidades marginalizadas
do Estado do Ceará. O Escritório atua
na defesa de demandas coletivas ou
individuais, que devido à sua relevância tenham repercussão coletiva, judicial ou extrajudicialmente, em casos de violações a Direitos Humanos,
acompanhadas e ajuizadas, conforme
o caso, pelos advogados.
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flash do parlamento

>> Zezinho Albuquerque

>> Dra. Silvana

>>Dr. Pierre

>>Dedé Teixeira

>> Vanderley Pedrosa

>> Danniel Oliveiraa

>>Lula Morais

>> Manoel Duca

>> Perboyre Diógenes

>> Tin Gomes

>> Adail Carneiro

>> Ronaldo Martins.

>> Deputados participam da primeira sessão de 2012

Representantes dos municípios cearenses voltam
ao Plenário 13 de Maio em 2012.
Os debates do Fórum de Idéias Inovadoras em Políticas Públicas (FIP) e a Jornada Municipalista voltaram com força total à
pauta dos eventos da Assembleia, no final de fevereiro. Em 8 de março, as deputadas estaduais se destacaram ao lançar a Frente
Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher.

>> Bancada feminina lança Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher

>>FIP debateu o tema Cidades e Patrimônio
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Novo edifício> Inauguração

Balanço> Metas para 2012

Centro Multiuso da AL
oferece educação, cultura
e serviços à população.

Mulheres do Legislativo querem levar
serviços a regiões carentes
Outra meta para este ano é aumentar a interação com as servidoras da Casa

Centro Cultural do Parlamento Cearense também
estréia com exposição sobre fotojornalismo
Assembleia Legislativa do Ceará
conta com mais um espaço dedicado a oferecer a população cearense,
educação, cultura e prestação de serviços.
Trata-se do Edifício Deputado José Euclides Ferreira Gomes, inaugurado em solenidade na noite do dia 15 de março pelo
presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio (PSB) e pelo governador Cid Ferreira Gomes. Situado ao lado do prédio
sede da AL, na Rua Barbosa de Freitas, o
prédio abriga o Centro Multiuso, onde
funcionam a partir de agora, serviços
como o Procon, a Ouvidoria Parlamentar,
a Universidade do Parlamento Cearense e
a Procuradoria da Casa, dentre outros.
O novo edifício está equipado ainda com um auditório de 562 lugares e
apresenta outra inovação: o Centro Cultural do Parlamento Cearense, que é dedicado a exposições e outras atividades
culturais. Esse espaço foi inaugurado
com a abertura da exposição “Fotojornalismo, da promessa do real à autonomia simbólica”.
O deputado Roberto Cláudio (PSB)
e o governador do Ceará, Cid Gomes,
descerraram a placa de inauguração do
Edifício Deputado José Euclides Ferreira
Gomes, em solenidade que contou com
a presença de deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, lideranças
políticas e outras autoridades do Estado.
Construído obedecendo ao que há de
mais moderno em acessibilidade, o edifício recebeu o nome do avô do governador Cid Gomes. “Esse é, além de uma
obra física de arquitetura e engenharias

A

>>Presidente da AL, Roberto Cláudio
(PSB), governador Cid Gomes e vicegovernador Domingos Filho descerram a
placa de inauguração.

diferenciadas, um novo conceito para
a Assembleia. Estarão aqui órgãos de
prestação de serviço público e de relação
direta com a sociedade”, frisou Roberto
Cláudio. O Governador agradeceu a homenagem feita ao seu avô, dizendo que,
de princípio, resistiu, mas terminou aceitando em nome de seus familiares. Ele
elogiou o presidente Roberto Cláudio a
quem se referiu como “jovem talento” da
política cearense. “Pode ter certeza que
esse esforço será e já é reconhecido pelo
povo cearense”, disse o Governador.
O Edifício Deputado Euclides Ferreira
Gomes começou a ser construído no biênio 2009/2010, quando o então deputado Domingos Filho, atual vice-governador do Ceará, estava à frente da Mesa
Diretora e foi finalizado no presente biênio 2011/2012, na gestão do deputado
Roberto Cláudio. Presente à cerimônia,
Domingos Filho relembrou o trabalho
realizado para tornar realidade o projeto.
“É o melhor equipamento de parlamento
do Brasil”, ressaltou o vice-governador.

Movimento das Mulheres do Legislativo (MMLC) retomou suas
atividades no início de fevereiro fazendo,
em sua primeira reunião do ano, um balanço das ações desenvolvidas em 2011 e
definindo suas prioridades para 2012. As
atividades começaram mais intensamente em março, quando se comemorou o Dia Internacional da Mulher. Este
ano, o MMLC traça ações estratégicas
para garantir maior integração com as
servidoras da Casa.
Dos objetivos de 2012 constam projetos que visam desde a capacitação e a
integração das mulheres servidoras da
casa legislativa à busca de novas parcerias fora da AL que possibilitem o desenvolvimento de um trabalho em prol da
sociedade carente do Estado. “A nossa
meta para 2012 é fazer com que sejam
pensados e desenvolvidos projetos não
só na capital Fortaleza, mas sim que possamos levar o atendimento em diversos
setores, por meio de parcerias, às regiões
mais carentes do Estado”, afirmou a presidente do MMLC, Norma Soares, esposa
do deputado Professor Theodoro (PSD).
A vice-presidente, Meire Costa Lima,
ressaltou que o trabalho junto à população carente deve ser uma prioridade
em forma de ações que não só ajudem
aqueles que precisam, mas também
contribuam para resolver problemas
como os dos jovens em especial. “O
envolvimento do jovem com as drogas é uma preocupação diária não só
dos deputados, eu acredito, e por isso
as mulheres do legislativo vão procurar
dar uma assistência, que será muito
bem planejada, para ajudar a socorrer
essa parte de nossa juventude que está

O

saiba+
Patriarca da família Ferreira Gomes,
José Euclides nasceu em Sobral
no dia 31 de janeiro de 1876.
Foi vereador de Sobral em várias
legislaturas e viveu no Amazonas
durante 10 anos. Regressando
ao Ceará, dedicou-se à pecuária,
tornando-se um dos primeiros
fazendeiros da zona norte do
Estado. Na Assembleia Legislativa,
como deputado classista, defendeu
os interesses rurais.

>>Adriana Pedrosa, Norma Soares e Meire Costa Lima se reúnem para traçar ações

perdida no vício”, complementou.
De acordo com Adriana Pedrosa, esposa do deputado Vanderley Pedrosa
(PTB), serão pensados projetos que envolvam a capacitação das mulheres para o
mercado profissional e uma maior conscientização no cuidado com a saúde, na
elaboração de campanhas no combate ao
câncer de mama e do colo do útero, bem
como a luta contra a violência à mulher.
“As mulheres precisam se valorizar mais.
Em forma de campanhas buscaremos fazer com que isso aconteça e contaremos
muito com a ajuda masculina, que são os
companheiros dessas mulheres, que podem fazer uma grande diferença em suas
vidas, no sentido de incentivá-las a fazer
uma prevenção num posto de saúde por
exemplo”, disse ela.
A Mesa Diretora tem dado apoio
ao movimento e demonstrou sensibilidade em relação às ações do MMLC.

A bancada feminina da Casa e o presidente da Associação dos Servidores
da Assembleia Legislativa (Assalce),
Luís Edson Correia, têm sido grandes
parceiros nos três últimos anos de atividade do movimento, em campanhas
de arrecadação de alimentos e roupas
nos períodos mais críticos do ano, conforme afirmou Norma Soares.
Quanto ao balanço de atividades de
2011, o MMLC esteve presente em diversas comunidades como no Parque
São José - onde foram distribuídas as
brinquedotecas educativas às crianças
carentes - e Pajuçara, onde o movimento
levou doações à Casa Lar das Marias, que
recebe mulheres dependentes químicas
para tratamento. Dentre muitas outras
ações, o movimento também esteve
engajado em campanhas de visibilidade
nacional como o combate ao câncer de
mama no mês de outubro.

DIRETORIA
Presidente: Norma Soares
(esposa do deputado Professor
Theodoro - PSD)
Vice-presidente: Meire
Costa Lima (mãe do deputado
Júlio César Filho - PTN)
Gabriela Férrer (esposa do
deputado Heitor Férrer – PDT)
Valeska Ferreira (esposa do
deputado Ferreira Aragão – PDT)
Carolina Beserra (esposa do
deputado Roberto Cláudio – PSB)
Colaboradoras: Adriana
Pedrosa (esposa do deputado
Vanderley Pedrosa - PTB)
e Viviane Vale (esposa do
deputado Maílson Cruz – PRB).
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
ENSINO PÚBLICO

COMBATE À
OBESIDADE INFANTIL

GUIA DE TURISMO

PRIMEIRO EMPREGO

A ESCOLA
QUE DESEJAMOS

A Assembleia Legislativa
aprovou projeto de indicação nº
223/2011, de autoria do deputado Professor Teodoro (PSD), que
sugere ao Governo do Estado a
ampliação da carga horária anual
do ensino fundamental e médio
das escolas públicas do Estado
das atuais quatro horas para cinco horas diárias. A carga horária
anual das escolas públicas passaria das 800 horas em 200 dias letivos, para mil horas anuais para
os mesmos dias letivos. A ideia é
estender à rede pública a carga
horária que já vigora nas escolas
privadas e melhorar o desempenho dos alunos.

Projeto de lei de autoria do
deputado Ferreira Aragão (PDT)
aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo
do Estado, transformado na lei
15.016/11, institui a Semana de
Combate e Prevenção à Obesidade
Infantil e na Adolescência. Cerca
de 15% das crianças e 8% dos
adolescentes sofrem de problemas de obesidade, e oito em cada
dez adolescentes continuam obesos na fase adulta. O excesso de
peso pode provocar o surgimento
de vários problemas de saúde como diabetes, problemas cardíacos
e a má formação do esqueleto.

A presença de um guia de turismo regional em excursões no
Ceará pode virar uma exigência
legal no Estado. Projeto de Indicação 163/11, de autoria do
deputado Sérgio Aguiar (PSB),
aprovado na Assembleia, propõe
a obrigatoriedade da presença do
guia em excursões. O profissional
deve ser devidamente cadastrado junto ao Ministério do Turismo. A proposta veda aos grupos
de excursões, mesmo que acompanhados de guias de Turismo
Nacional e/ou Internacional dispensar a prestação e serviços do
Guia de Turismo Regional cadastrado na Embratur.

Relatório da Organização Internacional do Trabalho em parceria com o Conselho Nacional
de Juventude aponta que a taxa
de desemprego entre jovens no
Brasil é 3,2 vezes superior à registrada entre adultos. Projeto de
indicação 108/11 aprovado na AL,
de autoria da deputada Patrícia
Saboya (PDT), determina que, no
mínimo, 10% das vagas das empresas com fins lucrativos, beneficiadas por incentivo ou isenção
fiscal outorgado pelo Estado do
Ceará, sejam reservadas ao primeiro emprego. O não cumprimento acarretaria em perda do
incentivo ou da isenção fiscal.

O baixo desempenho dos alunos de escola pública e a violência
nas salas de aula têm sido alvo de
inúmeras matérias jornalísticas
e levantamentos oficiais. Projeto
de indicação 156/11 aprovado na
AL, de autoria do deputado Mário
Hélio (PMN), propõe a criação do
programa A Escola que Desejamos.
A proposta prevê, desde instalação
nas escolas de equipamentos de segurança como câmeras em pontos
estratégicos, a substituição de muros por grades, detectores de metal
e até a participação da comunidade
escolar em ações para garantir a
melhoria da qualidade do ensino.

>> Professor Teodoro (PSD),

>> Ferreira Aragão (PDT),

>> Sérgio Aguiar (PSB)

>> Patrícia Saboya (PDT)

>>Mário Hélio (PMN)

Retratos e memórias de uma Fortaleza jovem

onstruída pela Terra Luz Editorial, através do projeto Memórias da Cidade, a exposição “Viva
Fortaleza 1950 – 2010” revisita espaços
públicos e promove reflexões sobre as
mudanças decorrentes da dinâmica do
crescimento urbano, a reorganização do
espaço público e as práticas econômicas
que se deslocaram para outros nichos. A
exposição está em cartaz no Memorial
da Cultura Cearense (MCC), localizado
no Centro Dragão do Mar de Arte e Cul-

C

tura e possui conteúdos adaptados para
deficientes visuais e auditivos, além da
acessibilidade física do espaço.
Em um resgate da cidade entre as décadas de 1950 e 90, a editora Terra Luz
Editorial recebeu fotografias e cartões-postais de fortalezenses, que abriram
os acervos pessoais a fim de contribuir
com a documentação iconográfica de
Fortaleza. Esse registro é enriquecido
com imagens de objetos que marcaram
época, dentre os quais, álbuns de famí-

lia, eletrodomésticos, peças decorativas
e artigos de vestuário.
A obra tem fotografias atuais e textos de autores que conhecem bem o cotidiano de Fortaleza. Palavras e imagens
dialogam entre si num encontro de linguagens, revelando as referências pessoais e as interpretações de seus autores
sobre a cidade. Os textos são assinados
por escritores, jornalistas e remetem a
aspectos históricos, culturais, sociais, arquitetônicos e afetivos.

serviço
A Exposição “Viva Fortaleza
1950-2010” é gratuita, e está em
cartaz no Memorial da Cultura
Cearense (MCC), no Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura
na Praia de Iracema. Terça a
domingo e feriados, das 14h às
21h, acesso até 20h30.
Fone (85) 3488-8611.

+cultura
LIVRO
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O que muda para você?
Os últimos resultados aferidos pelo ENEM 2010 apontaram
deficiência expressiva na qualidade do ensino das escolas públicas e uma grande defasagem
com relação às escolas privadas.
Estudos indicam que a aprendizagem se efetiva através da
absorção dos conteúdos expostos em sala de aula. Portanto, a
ampliação dar carga horária na
rede de ensino pode propiciar
a melhoria das condições de
aprendizagem e a ampliação das
oportunidades de inserção social
e de competitividade desses alunos, justifica Teodoro.

Incluída no calendário oficial
do Estado, a Semana de Combate e Prevenção à Obesidade
será realizada na semana do dia
7 do mês de abril, Dia Mundial
da Saúde. O objetivo é conscientizar a população do Estado
do Ceará sobre os males provocados pela obesidade infantil,
suas causas e consequências. O
programa vai disponibilizar ao
cidadão informações por meio
de procedimentos informativos,
educativos e organizativos, sobre os diversos fatores que acarretam o sobrepeso e as formas
de preveni-lo ou tratá-lo.

O Ceará necessita preservar
sua história e o guia regional
poderá prestar este serviço para
agências, operadoras, hotéis e
restaurantes que exigem profissionais treinados capazes de
prestar serviços de qualidade.
O guia regional pode atender
com eficácia os padrões exigidos pelos turistas. Para Sérgio
Aguiar, embora os investimentos em infraestrutura sejam indispensáveis para desenvolver o
turismo, as pessoas que atuam
como articuladoras dos serviços
turísticos devem ser reconhecidas e valorizadas.

Segundo dados do IBGE, apenas
36% dos jovens entre 15 e 24 anos
têm emprego. Em média, os jovens
demoram 15 meses para conseguir
o primeiro emprego ou uma nova
ocupação, nas regiões metropolitanas. O Estado, ao conceder o
incentivo e/ou isenção fiscal, abre
mão de receitas que poderiam ser
aplicadas em áreas como saúde e
educação. “Nada mais justo que
estas empresas contribuam com a
sociedade oferecendo oportunidade de emprego a pessoas já qualificadas, mas que não conseguem a
inserção no mercado de trabalho”,
argumenta Patrícia.

Com a implantação do
programa, as escolas públicas
passariam a contar com grêmio
escolar, conselho de pais, conselho gestor ( integrado pelo
diretor, professor, pais e alunos)
e conselho comunitário (com
um representante do núcleo
amigo da escola, da entidade
da comunidade e do delegado
do Distrito Policial do bairro)
que atuariam para discutir alternativas voltadas a garantir
a qualidade do ensino e a paz
na escola. A mobilização envolveria assim toda a comunidade
escolar e do bairro.

>> Mirian Sobreira (PSB), deputada
“O livro ‘O Senhor é meu pastor - Consolo Divino para o desamparo humano’, cuja autoria é de Leonardo Boff,
traz uma nova dimensão sobre o conhecido Salmo 23. A obra nos passa
uma mensagem muito boa, em que a
força da fé transforma nossos sentimentos e repara as nossas forças. Todas as pessoas devem ler este livro, independente
das tradições religiosas”.

>> Rozanne Quezado, editora da Revista Plenário
“O livro, ‘O Homem que inventou Fidel’,
de Anthony DePalma, trata de um furo
de reportagem que mudou a vida de um
renomado jornalista do New York Times,
Herbert Matthews. Ele fez a primeira entrevista, em 1957, com o revolucionário
Fidel Castro. A série de matérias sobre o
assunto teve consequências fortes para
ambos. Enquanto Fidel, apresentado como herói, ganhou
celebridade internacional e a simpatia da América, o que
o ajudou a chegar ao poder dois anos depois, Herbert,
com 45 anos de jornalismo, teve a sua carreira arruinada
e passou a ser ideologicamente perseguido nos EUA”.

>> Marcela Loiola, web design da AL
“O filme ‘Millennium - Os Homens Que
Não Amavam as Mulheres’ tem início
nos anos 60 e envolve a família de um
empresário sueco que, subitamente, vê a
sobrinha desaparecer da ilha onde morava. Não se trata de mais uma história
sobre serial killer, mas sim um retrato
muito além da violência contra mulheres. O longa possui personagens marcantes, mistérios e
segredos que envolvem toda a família. No entanto, possui cenas fortes, que ficarão na mente do espectador por
um bom tempo depois de terminada a sessão”.
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Assembleia replantará 14.540
árvores até maio na Ibiapaba
Levantamento calculou número e apontou a medida
para compensar as emissões de gases
pós levantamento de uma consultoria especializada, a Assembleia Legislativa irá zerar a quantidade de
carbono emitida no meio ambiente, em
2010. Para compensar essa emissão, a
Casa plantará 14.540 árvores em Áreas
de Preservação Permanente na região da
Serra da Ibiapaba. Nascentes e matas ciliares ganharão reforço em suas coberturas vegetais. O replantio deverá acontecer até maio deste ano.
De acordo com dados extraídos do
relatório de Emissão de Gases do Efeito
Estufa (GEE) da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará, no escopo operacional,
as emissões da Casa foram divididas em
três fontes diretas e indiretas: resíduos sólidos, fontes móveis e eletricidade
consumida. A meta é reduzir a emissão
de gases em até 38,9% até 2013. A Casa
vem realizando diversas ações para diminuir esses impactos ambientais. Entre
elas estão os programas voltados para a
redução de resíduos sólidos; de eficiência
de energia; e para redução de combustíveis fósseis.
O biólogo e mestre em Ecologia e
Conservação dos Recursos Naturais
pela Universidade Federal de Uberlândia
(MG), Célio Moura Neto, afirma que a
medida adotada para compensação vem
sendo aproveitada por diversos órgãos

A

públicos e é eficaz, “desde que feita de
forma correta e com acompanhamento
especializado”.
De acordo com ele, o plantio deve
ser realizado com árvores nativas da
região escolhida, caso contrário, pode
trazer impactos negativos para o meio.
“A principal questão é a diminuição da
biodiversidade florística regional. Com
isso, diminui também a disponibilidade
de recursos para os animais da região
que já estão adaptados a consumir frutos, folhas e outras partes destas plantas nativas e que não conseguirão fazer
o mesmo (ou conseguem, porém de
forma muito reduzida) com as espécies
exóticas”, explica.
Quando perguntado sobre quais outros tipo de ações as empresas e órgãos
públicos poderiam realizar para suprir
essas emissões de carbono no ambiente, o biólogo foi enfático. “Exitem ações
mínimas e super simples que podem ser
feitas. Usar a folha de papel dos dois lados durante a impressão, por exemplo, já
é de grande ajuda”.
O diretor adjunto operacional da
Assembleia, Júlio Ramon Oliveira,
afirma que não basta focar no trabalho de compensação pela emissão de
gases. Para ele, é preciso pensar em
políticas contínuas de conscientiza-

ção dos funcionários, colaboradores,
fornecedores e deputados.
Para tanto, o ano de 2010 foi estabelecido como ano base, para que a partir
de então, as emissões de GEE (gases
efeito estufa) sejam monitoradas, medidas e, assim, reduzidas, tudo a partir de
inventários anuais. Esses documentos
têm como principal função identificar
oportunidades de redução de emissão
de gases, e incentivar a participação em
programas voluntários.

sAIBA +
 Para realizar o replantio na
Serra da Ibiapaba, a AL conta com a
parceria da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente e órgãos municipais
ligados à área.
 O replantio da cobertura vegetal
é uma das etapas para que a Casa
consiga um certificado internacional
de emissão zero de carbono.
 O mesmo cálculo será feito
em relação às emissões de 2011.
Somente com a compensação
florestal referente ao ano passado é
que a AL conseguirá o certificado.

