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AL vai elaborar plano
estratégico para
Porto do Pecém
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Capacitação > Professores

Contribuição ao desenvolvimento do Ceará

Assembleia Legislativa promove sua 1ª Missão Pedagógica

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

A Assembleia Legislativa do Ceará
prima por manter o parlamento sempre
próximo à sociedade, ao mesmo tempo
em que atua para prestar sua contribuição ao desenvolvimento do Estado do
Ceará. Por meio do Conselho de Altos
Estudos e Assuntos Estratégicos, a Casa
está articulando desde o inicio de 2012,
o Pacto pelo Pecém. Trata-se de um fórum para discutir e definir estratégias e
políticas, com o envolvimento de toda
a sociedade civil. Queremos, nesse processo, elaborar um Plano Estratégico
de desenvolvimento para o Complexo
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP),
de modo a dar-lhe um rumo correto no
que se refere ao desenvolvimento social,
econômico, étnico, cultural e urbanístico, contribuindo com o Estado para
nortear sua implantação.
A atual Mesa Diretora tem mostrado sua preocupação com a formação
da cidadania do povo cearense. Assim,
em maio, a Casa vai promover a sua “1ª
Missão Pedagógica - Formando Para a
Cidadania - Educação Para a Democracia,

Formação, Saberes e Práticas”. O objetivo
é capacitar professores para que atuem
como promotores da educação para a
democracia em suas escolas. Por meio
da Universidade do Parlamento Cearense,
temos oferecido diversos cursos, dentre
os quais o de Cerimonial no Ambiente
Legislativo, que formou 43 alunos, servidores da Casa e de câmaras municipais.
No mês de abril tivemos a satisfação de divulgar os selecionados para as
eliminatórias do I Festival de Musica da
Assembleia Legislativa, e fazer a escolha
dos 12 finalistas. O certame se encaminha para a sua fase final. Tivemos ainda
a satisfação de registrar que a Radio FM
Assembleia esta concorrendo mais uma
vez ao Premio Gandhi de Comunicação,
com três programas disputando em
duas categorias. Nossa rádio foi vencedora do premio em 2009 com o programa “Grandes Nomes da Humanidade”.
Estamos torcendo por outra vitória, que
representa o reconhecimento ao trabalho sócio-educativo que realizamos por
meio da nossa emissora.

A proposta é inspirada no projeto “Missão Pedagógica do Parlamento”, da Câmara Federal.
om o objetivo de promover a capacitação de professores para
que atuem como promotores da educação para a democracia em suas escolas,
a Assembleia Legislativa do Ceará promove, de 16 a 18 de maio, a sua “1ª Missão Pedagógica - Formando Para a Cidadania - Educação Para a Democracia,
Formação, Saberes e Práticas”. A proposta é inspirada no projeto “Missão Pedagógica do Parlamento”, da Câmara Federal. Destina-se a professores das
redes municipal e estadual e demais
pessoas interessadas em uma educação
voltada para a cidadania.

C

Trata-se de um curso intensivo presencial, com duração de três dias, que
será realizado no auditório do prédio
Anexo II da Assembleia Legislativa. Em
seu conteúdo programático, estão incluídos a integração dos participantes
e o levantamento de expectativas; além
de conhecimentos sobre o processo
legislativo, o papel institucional da Assembleia Legislativa, os mecanismos
de participação do cidadão, os fundamentos da democracia e da cidadania,
a educação para a democracia, a elaboração de projetos pedagógicos inovadores, o protagonismo infanto-juvenil

e as experiências relevantes na área de
educação para a democracia.
Com a 1ª Missão Pedagógica, o Poder
Legislativo Estadual visa a reforçar seu
papel institucional de canal privilegiado
de comunicação entre a sociedade e o
Estado brasileiro, trazendo neste primeiro momento professores e pessoas interessadas na área de todos os municípios
cearenses para que possam conhecer a
democracia brasileira e elaborar estratégias que, em suas comunidades de
origem, contribuam para a formação de
cidadãos preparados para o exercício da
democracia e da cidadania.

serviço
Mais informações pelo telefone
08002802887

Aulas > Qualificação

Universidade do Parlamento Cearense capacita cerimonialistas
Curso serviu para aprimorar conhecimento do pessoal que atua em ambiente legislativo.

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará

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

om o objetivo de aprimorar e
aperfeiçoar o conhecimento de
parlamentares e servidores das câmaras municipais, o Programa Interlegis
do Senado Federal, em parceria com a
Assembleia Legislativa do Ceará, por
meio da Universidade do Parlamento
Cearense, promoveu, em abril, o curso
Cerimonial no Ambiente Legislativo,
que formou 43 alunos.
De acordo com a assessora da Diretoria de Ensino a Distância da Universidade do Parlamento Cearense,
Fátima Cisne, as vagas – 50 ofertadas
– foram preenchidas por pessoas que
trabalham na área, vindas do Interior,

C

>> Etelvino Biondo fala sobre cerimonial em ambiente legislativo.

Região Metropolitana e Capital. “Os
funcionários do cerimonial da Assembleia Legislativa também tiveram a

oportunidade de participar das aulas,
assim como alguns da Câmara Municipal de Fortaleza”, explicou Fátima.

Ministradas pelo professor Francisco Etelvino Biondo, a carga horária de 12 horas/aula visou a orientar
os profissionais sobre temas como
Abrangência de Histórico, Protocolo, Fundamentos da Etiqueta,
Alimentação, Vestuário, Cerimonial
Público, Símbolos Nacionais e Organização de Eventos.
Francisco Etelvino Biondo é ex-chefe do Cerimonial do Senado
Federal e está, atualmente, lotado
na Secretaria Especial do Programa
Interlegis, como diretor da Subsecretaria de Formação e Atendimento à
Comunidade do Legislativo.
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Conselho> Altos Estudos

Assembleia definirá plano
estratégico para o Porto do Pecém
Objetivo é estabelecer políticas, em discussão conjunta com a sociedade civil e Governo do Estado.
Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do seu Conselho
de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, está articulando o Pacto pelo
Pecém. Trata-se de mais um fórum
com o fim de definir estratégias e
políticas a partir de uma ampla discussão que vai mobilizar diversos setores da sociedade civil cearense.
Será buscado, nesse processo, um
Plano Estratégico que dê um rumo
correto ao desenvolvimento social,
econômico, étnico, cultural e urbanístico ao chamado Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).
Neste sentido, o Conselho vem realizando reuniões com diversos setores
da sociedade para apresentar a pro-

A

posta do Pacto, bem como visitas a
estados que já contam com empreendimentos da mesma natureza para
colher subsídios e experiências que
vão contribuir para os debates.
Em andamento desde o início de
2012, o Pacto, de acordo com seu secretário executivo, Eudoro Santana,
vai construir a estratégia de desenvolvimento sustentável do Complexo
Portuário, engajando todos os setores envolvidos, discutindo os aspectos econômico, social, ambiental e
político, no intuito de elaborar um
Cenário Analítico Atual - Visão de
Futuro; uma Agenda Estratégica para
o Desenvolvimento Sustentável do
CIPP; e a definição da Estrutura de

Acompanhamento. Assim, sua proposta será levada à classe política,
aos empresários, ao meio acadêmico,
à Igreja e, sobretudo, aos movimentos sociais do Pecém que, conforme
Eudoro reúnem 36 entidades representativas. “Todos precisam ser ouvidos sobre os planos do Governo para
aquele complexo”, disse ele.
De acordo com o presidente do
Legislativo estadual, deputado Roberto Cláudio (PSB), “diferente dos
debates realizados por outros setores, o Conselho de Altos Estudos
e Assuntos Estratégicos prima pela
participação popular, aproximando a
Assembleia da sociedade”.
Ele considera que o Complexo In-

dustrial e Portuário do Pecém tem
potencial de expansão para superar os
polos industriais de Camaçari (BA) e
Suape (PE). “Nós temos aqui um porto
com localização privilegiada em ampla
expansão, com área física para muitos
empreendimentos estruturantes, aporte rodoviário, infraestrutura hídrica e,
em breve, com a chegada de duas indústrias de base”, disse o socialista.
O presidente do Conselho de Altos Estudos, deputado Lula Morais
(PCdoB), destaca que “o envolvimento
de todos os setores nos debates busca
um melhor planejamento da edificação do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém, minimizando os impactos
negativos e ampliando os positivos”.

Apresentação à sociedade
O Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da AL vem também
apresentando a proposta do Pacto pelo
Pecém a diversos setores da sociedade
civil organizada. No mês de abril, foi
levada ao Fórum Unificado dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Porto do
Pecém (FUTCIPP), composto por sete
sindicatos que representam categorias
de funcionários. Estiveram presentes à
reunião: o Mova-se; representantes de
funcionários da Cearáportos; dos funcionários de operadoras portuárias; do
Sindicato dos Transportadores Rodovi-

ários Autônomos de Bens e Passageiros
(Sindicam); do Sindicato dos Metalúrgicos (Sindimetal); do Sindicato dos
Empregados em Empresas de Asseio e
Conservação do Estado do Ceará (Seeaconce); do Sindicato dos Vigilantes; da
segurança patrimonial; e Sindicato dos
Empregados em Empresa de Processamento de Dados e Informática (SindPD).
Em março, o Pacto pelo Pecém foi
apresentado a educadores e acadêmicos
cearenses em café da manhã no gabinete
do presidente da AL, deputado Roberto
Cláudio, com representantes das univer-

sidades, faculdades e institutos de educação. Eles puderam conhecer as etapas
metodológicas do Pacto. Participaram do
encontro: representantes da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Faculdade
Integrada da Grande Fortaleza (FGF), da
Faculdade Ateneu, do Centro de Ensino
Técnico (Centec), dentre outros.
Para o presidente do Conselho, deputado Lula Morais (PCdoB), o envolvimento da academia é fundamental, tendo
em vista a necessidade de mão-de-obra
qualificada para a geração de emprego
no Complexo Industrial e Portuário do

Pecém. “O Pacto objetiva discutir e minimizar os impactos negativos e ampliar
os positivos”, informou.
O Pacto pelo Pecém já foi apresentado também aos empresários cearenses. O secretário-executivo, Eudoro
Santana, e consultores do Conselho de
Altos Estudos e Assuntos Estratégicos
da Assembleia Legislativa visitaram a
Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas do Ceará (FCDL/CE). Durante
o encontro com os empresários, foram
apresentadas as etapas metodológicas
e o objetivo do Pacto.

as ações do Pacto pelo Pecém. Os parlamentares cearenses acompanharam o
andamento dos complexos petroquímicos
de Pernambuco e da Bahia, onde realizaram uma vistoria técnica dos portos, também para identificar as semelhanças dos
equipamentos com o Complexo Industrial
e Portuário do Pecém (CIPP), instalado nos
municípios de São Gonçalo do Amarante
e Caucaia.

O secretário executivo do Pacto pelo
Pecém, Eudoro Santana, disse que a visita
aos dois setores em outros estados é uma
forma de captar novidades para melhoria
da produção portuária no Ceará. Além
dele e Lula Morais, participaram da comitiva os deputados Sérgio Aguiar (PSB),
Dedé Teixeira, Bethrose (PRP), Roberto
Mesquita (PV), e demais consultores do
Pacto pelo Pecém.

Visitas a Camaçari e Suape
Na fase inicial dos trabalhos para instalação do Pacto pelo Pecém, uma comissão de deputados estaduais cearenses
visitou dois polos industriais portuários
importantes: Camaçari, na Bahia e Suape,
em Pernambuco. Para o presidente Roberto Cláudio, era da maior importância
conhecer as experiências de complexos
já consolidados, para ajudar a nortear o
caminho a ser seguido pelo Pecém. “Só a

tecnocracia muitas vezes não dá as respostas que a gente necessita. Só o planejamento participativo sem o lado técnico
também leva a um viés que acaba não
sendo completo”, justificou.
De acordo com o deputado Lula Morais
(PC do B), presidente do Conselho de Altos
Estudos e Assuntos Estratégicos, a visita
teve como objetivo conhecer experiências
úteis e buscar informações para subsidiar
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flash do parlamento

Presidente faz convite ao Papa Bento XVI
em nome do Governodor Cid Gomes
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Roberto
Cláudio (PSB) foi recebido em audiência pelo Papa Bento XVI, no dia
quatro de abril. O parlamentar foi portador de carta do governador Cid
Gomes ao Vaticano, em que convida Sua Santidade a visitar o Ceará,
quando de sua vinda ao Brasil, em julho de 2013, para a Jornada Mundial
da Juventude, no Rio de Janeiro. Ainda em abril, a AL realizou no Plenário,
sessão solene para homenagear o Poder Judiciário. O mês foi marcado
também por pronunciamentos importantes nas sessões ordinárias.

>> Deputado Augustinho Moreira
(PV), autor da homenagem ao TJCE.

>> Deputado Delegado Cavalcante (PDT)
em pronunciamento na sessão ordinária.

>>Deputada Dra. Silvana (PMDB)

>>Deputado Osmar Baquit (PSD)

>> Deputada Fernanda Pessoa (PR)

>> Deputado Fernando Hugo (PSDB)

>>Deputado Dedé Teixeira (PT)

>> Deputado Mário Hélio (PMN)

>>Deputado Welington Landim (PSB)

>> Deputado Danniel Oliveira (PMDB)

>> Deputada Eliane Novais (PSB)

>> Ronaldo Martins.

>> Presidente Roberto Cláudio é recebido por Sua Santidade, o Papa Bento XVI, no Vaticano.

>> Desembargadores Teodoro Silva Santos e José Arísio Lopes da Costa, deputado José
Albuquerque (PSB) e desembargador Gerardo da Ponte Brígido.

>> Deputados Augustinho Moreira (PV) e Manuel Duca (PRB) e desembargadores
Teodoro Silva Santos e Nailde Pinheiro Nogueira.

>>Deputado Idemar Citó (DEM), desembargador Gerardo Brígido, deputado José Albuquerque (PSB) e
desembargador Ernani Barreira.
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Julgamentos> Músicas

Produções> 2012

Festival de Música entra em sua fase final

Rádio FM Assembleia novamente na disputa
do Prêmio Gandhi de Comunicação

Canções selecionadas são gravadas para apresentação em programas na Radio e TV Assembleia
Festival de Música da Assembleia
Legislativa do Ceará terá a sua
grande final no dia 26 de Maio, às 20 h,
com transmissão ao vivo do cine teatro
do Centro de Cultura do Parlamento Cearense, quando serão apresentadas as 12
canções finalistas. O certame entrou em
sua fase eliminatória com o início das
gravações, no final de abril, de seis programas na Rádio FM e TV Assembleia,
exibidos nos três primeiros finais de semana de maio (dias 5 e 6; 12 e 13; 19 e
20) sendo analisados por uma comissão
julgadora. Na grande final, os escolhidos
participarão da gravação de um CD e
DVD ao vivo.
No dia 24/04 foram gravados os dois
primeiros programas, com a escolha das
primeiras quatro finalistas. Foram eleitas pelo júri para exibição no primeiro
programa: O Tempo e a Fúria, de Marcelo Leite Ferreira, com interpretação
de Edinho Vilas Boas, e Pra Quando Eu
Voltar, de Marcos Lessa, interpretada
por ele mesmo. Para exibição no segundo programa foram escolhidas Janela
Aberta, de Aparecida Silvino e Gilvandro
Filho, com interpretação de Aparecida, e
Cabras da Net, de autoria de Parahyba
Kid, interpretada por ele mesmo.
No dia 25/04 foram gravados mais
dois programas e escolhidas outras
quatro finalistas. Na primeira gravação
os jurados elegeram Chove em Messejana, de Gigi Castro e Ângela Linhares,
interpretada por Gigi, e Pici-Unifor, de
autoria de Fernando César Moura de
Andrade Filho, e com interpretação da
banda Galáctico Papa. Já na gravação
do segundo programa do dia, saíram
vitoriosas as músicas Por Gentileza,
de Isaac Cândido, Rogério Lima e Alan
Mendonça, com interpretação de Isaac, e Samba Só, de Adriano Nóbrega e

Três programas da emissora estão concorrendo à premiação deste ano.

O

Rádio
FM
Assembleia
(96,7MHz) está concorrendo
novamente ao Premio Gandhi de Comunicação. Na edição de 2012, a
emissora disputa em duas categorias
com três produções: a campanha
“Gentileza, um exercício para a cidadania” e os documentários “Voluntariado: Lugar onde todos cabem” e
“McLuhan e as Mídias Legislativas”.
A campanha “Gentileza, um exercício para a cidadania” foi veiculada
entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012. A iniciativa partia de
uma questão central “O que você
entende por gentileza e como você
age para ser uma pessoa gentil?”, e
contou com depoimentos de deputados, professores, religiosos e profissionais da área da Comunicação.
A diretora da FM Assembleia, Fátima
Abreu, diz que a ideia para a campanha surgiu em dezembro, por ser
o mês do Natal, quando as pessoas
estão mais sensíveis à solidariedade e
à fraternidade. “A previsão era de que
os depoimentos iriam ao ar até o final de janeiro, mas a receptividade foi
tanta, que resolvemos mantê-la no
ar por mais um mês”, conta Fátima.
O documentário “Voluntariado: Lugar onde todos cabem” mostrou
a expansão do terceiro setor, um
balanço do serviço voluntário no
mundo e as ações da Assembleia
Legislativa voltadas para este setor,
como os cursos oferecidos pela Universidade do Parlamento Cearense.
Produzido por Fátima Abreu e narrado por Ronaldo César, o programa foi ao ar no dia 25 de setembro.

Já o especial “McLuhan e as Mídias
Legislativas” foi uma homenagem
ao centenário do filósofo e educador canadense. Criador da teoria que
vê a terra como uma “aldeia global”,
Herbert McLuhan foi um dos maiores
estudiosos da Comunicação. O documentário foi produzido por Fátima
Abreu e Ana Karina Cardoso e narrado
por Ronaldo César.
A FM Assembleia foi vencedora do
Prêmio em 2009, com a campanha
“Grandes Nomes da Humanidade”,
também produzido pela diretora da
emissora, Fátima Abreu.

A

Leonardo Lima, com interpretação do
grupo Bossambar.
No dia 26/04 foram gravados os dois
últimos programas, com a escolha das
quatro últimas finalistas. No primeiro programa, as vencedoras foram as
músicas: Moça Viola, de Márcio Resende e Fernando Rosa, interpretada por
Marcus Caffé e Relógio do Mundo, de
Cristiano Pinho Pessoa, interpretada por
ele. Já na segunda eliminatória, gravada em seguida os jurados elegeram O
Interlocutor, de Neopineo, interpretada
pelo próprio e Ai de Mim, de Tom Drum-

mond, interpretação de Lorena Nunes.
De acordo com o jornalista Hermann Hesse, coordenador de Comunicação Social da Casa e um dos organizadores do concurso, a ideia do festival
foi apresentada ao presidente da Casa,
deputado Roberto Cláudio (PSB), na
reunião do Conselho Gestor da AL,
que aceitou de imediato. O jornalista
explicou que papel e CDs de inscrição
foram eliminados de início, sendo tudo
feito pela internet. Segundo ele, desta
forma foi possível dar dinamicidade ao
trabalho dos jurados.

Premiação
Serão premiadas as três
melhores apresentações,
melhor intérprete e cantor ou
grupo preferido do público,
sendo este último, escolhido
por votação na internet, no
dia da final. Os vencedores
do primeiro, segundo e
terceiro lugares vão ganhar,
respectivamente, R$ 10 mil, R$
7 mil e R$ 5 mil. Já o cantor
indicado pela banca de jurados
e o candidato do júri popular
receberão R$ 3 mil, cada um.

saiba+

“A previsão era de
que os depoimentos
iriam ao ar até o
final de janeiro,
mas a receptividade
foi tanta, que
resolvemos mantêla no ar por mais
um mês”
Fátima Abreu diretora da
FM Assembleia,

Criado em 2008, o Prêmio Gandhi
de Comunicação é produzido pela
Agência da Boa Notícia e tem
como meta reconhecer o talento de
autores de reportagens, anúncios ou
campanhas voltados para a Cultura
de Paz. Neste ano serão premiados
trabalhos em nove categorias,
publicados entre junho de 211 e
junho de 2012. As inscrições podem
ser feitas até 10 de agosto, no site
da agência (boanotícia.org.br).
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
JUIZADO DO TORCEDOR
Projeto de indicação do deputado Ely Aguiar (PSDC), prevê
a criação do Juizado Especial de
Defesa do Torcedor (Jedetec), que
atuará na prevenção de violência nas competições esportivas.
O Juizado será competente para
processar, julgar e executar os feitos criminais relativos às infrações
de menor potencial ofensivo, e em
causas cíveis de menor complexidade, conforme o Estatuto do
Torcedor. Prevê medidas de assistência e proteção aos torcedores
nos casos de violência nas competições, e trata da identificação do
público freqüentador nos estádios
e registro das torcidas organizadas.

COMBATE À
EXTREMA POBREZA

PREVENÇÃO
À DIABETES

QUARENTENA PARA
CONSELHEIRO

MEDALHA
CHICO ANYSIO

Levantamento do IBGE de 2010
aponta que 17,8% da população
cearense vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, com rendimento mensal domiciliar por pessoa
de até R$ 70,00. Em termos proporcionais, o Ceará é o sétimo estado da
Federação com maior percentual de
pessoas nessa condição. Preocupada
com esta situação, a deputada Bethrose (PRP) apresentou projeto de
Indicação 30/12 propondo a criação
da Secretaria Especial de Combate
à Extrema Pobreza. O órgão deverá
atuar na promoção, planejamento,
coordenação, gerenciamento e controle das ações governamentais.

Projeto de Indicação 04/12,
do deputado Carlomano Marques (PMDB), em avaliação na
AL, institui a política estadual
de prevenção e atenção integral
à saúde da pessoa portadora de
diabetes. O propósito maior é
estabelecer diretrizes a serem
efetivadas pelo Governo do Estado do Ceará, via Secretaria da
Saúde, visando à prevenção e ao
combate a moléstia. Segundo o
Ministério da Saúde, cerca de 7
a 8 % da população brasileira
acima de 18 anos tem diabetes,
chegando a 18,6% nos indivíduos com 65 anos ou mais.

Interstício para posse no cargo
de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Tribunal de
Contas dos Municípios (TCM) foi
proposto na Assembleia por meio
do projeto de lei 05/12, do deputado Heitor Férrer (PDT). Pela proposta, os ocupantes de cargos, funções
e empregos públicos do Poder Executivo do Ceará e dos municípios
cearenses, bem como os detentores
de mandato eletivo indicados para
ocupar cargo de Conselheiro, só poderão ser empossados após o afastamento prévio de 120 dias. Nesse
interstício serão remunerados pelos
órgãos de origem.

A deputada Mirian Sobreira
(PSB) propôs à Assembleia Legislativa, por meio de Projeto Resolução, a
instituição no âmbito do Parlamento
cearense, da Medalha Chico Anysio.
A honraria será destinada a homenagear os profissionais do humor.
Conforme a proposta, a medalha
será entregue anualmente, preferencialmente no mês de abril, data
que se comemora o Dia do Humorista. Um dos lados da medalha trará
cunhada a imagem do humorista
cearense Chico Anysio, que nasceu
em Maranguape, em 12 de abril de
1931, e faleceu na cidade do Rio de
Janeiro, no dia 23 de março de 2012.

>> Ely Aguiar (PSDC)

>> Bethrose (PRP)

>> Carlomano Marques (PMDB)

>> Heitor Férrer (PDT)

>>Mirian Sobreira (PSB)

Exposição na AL retrata o fotojornalismo e sua função

exposição “Fotojornalismo, da
promessa do real à autonomia
simbólica”, traz uma mostra inédita de cinco dos mais importantes
fotógrafos do jornalismo brasileiro:
Celso Oliveira, Evandro Teixeira, Juca
Martins, Marcel Gautherot e Orlando
Brito. Organizada pelo Instituto de
Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Ceará (Inesp), a mostra ficará em cartaz no quinto andar
da Central Multiuso da Assembleia,

A

no Edifício Deputado José Euclides
Ferreira Gomes, até 15 de maio. A
curadoria é assinada por uma equipe
multidisciplinar formada pelo sociólogo Paulo Linhares, o fotógrafo Celso
Oliveira, a jornalista Isabel Andrade e
o historiador Humberto Pinheiro.
A reunião do material apresentado
ao público é o resultado de reportagens para revistas e jornais brasileiros,
oferecendo cerca de 100 fotografias
com uma reflexão sobre o fotojorna-

lismo e sua função, principalmente,
durante os chamados anos de chumbo no Brasil, período de escassez democrática e tempos de autoritarismo
no país. Pertencentes ao acervo particular do colecionador Silvio Frota, o
presidente do Inesp, Paulo Linhares,
avalia essa exposição como marco de
um novo espaço para a cidade cujo
conceito é oferecer ao público um
repertório de qualidade nos diversos
campos das artes.

serviço
A exposição “Fotojornalismo, da
promessa do real à autonomia
simbólica”, está em cartaz
no quinto andar da Central
Multiuso da Assembleia, no
Edifício Deputado José Euclides
Ferreira Gomes, situado na Rua
Barbosa de Freitas, até 15 de
maio. Horário para visitação é de
segunda a sexta-feira, de 8h às
12h e de 14h às 17h

+cultura
LIVRO

O que muda para você?
Com a realização da Copa do
Mundo de 2014 no Brasil, todas
as atenções estarão voltadas para o país e cidades-sede, como
Fortaleza. A criação do Juizado
pode garantir maior segurança nos estádios nas partidas de
futebol e aumentar a frequência
das famílias e crianças. Atuando
junto com órgãos de segurança
pública, o Jedetec poderá fotografar infratores e cadastrá-los
num sistema informatizado. O
Juizado funcionará, de modo
permanente ou itinerante, nos
locais destinados à realização de
eventos esportivos.

A centralização de todas as
ações e programas desenvolvidos
pelo estado com o objetivo de
erradicar a extrema pobreza poderá garantir maior eficiência na
elaboração, planejamento, gerenciamento e execução de metas do
governo estadual nessa área. “Permitirá ainda melhor avaliação dos
resultados obtidos, e facilitará a
identificação daquelas populações
que se encontram na condição de
extrema pobreza para inscrevê-las
nos programas sociais desenvolvidos pelo Governo, propiciando-lhes melhores condições de vida”,
argumenta Bethrose.

Pela proposta, caberá ao poder
público prestar atenção integral
ao diabético por meio do fornecimento de medicamentos, insumos, materiais de autocontrole
e autoaplicação de medicações,
além de outros procedimentos
necessários à atenção integral. As
ações neste sentido deverão estar
contidas em uma norma técnica a
ser elaborada por Grupo de Trabalho coordenado pela Secretaria
da Saúde do estado, com a participação de entidades de usuários,
universidades públicas, representantes da sociedade civil e profissionais ligados à questão.

Por meio da implantação do interstício, explica Heitor Férrer, busca-se evitar que a posse no novo
cargo seja prejudicial aos interesses
da administração pública. A medida evitará que os indicados façam
uso de informação privilegiada, obtida nas atividades exercidas; exerçam atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção
de relação de negócio com pessoa
física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou
de colegiado do qual participe, ou
atue como intermediário de interesses privados junto à instancias
da administração pública.

“A medalha proposta é uma
forma de reconhecer a classe
do artista do humor, fortalecer
a cultura nordestina e impulsionar o crescimento do setor”,
justifica Mirian. A honraria também é um modo de homenagear quem tanto fez e destacou o
estado do Ceará, Chico Anysio.
O humorista foi um profissional
profundamente dedicado, criativo, que atuou na televisão, rádio
e cinema. Seu sucesso foi absoluto, favorecendo os humoristas
locais, engrandecendo o turismo
cearense e deixando um legado
para todos os brasileiros.

>> Tin Gomes (PHS), deputado estadual
“No livro ‘O Caçador de Pipas’, o escritor
Khaled Hosseini conta a história da amizade entre Amir e Hassan, que é retratada como uma relação bonita e trágica
na mesma proporção. O autor conduz o
enredo e os personagens de forma extremamente humana. Sendo capaz de
despertar no leitor inúmeros sentimentos diferentes. Desde amor até indiferença e revolta.
Além do mais, sua narrativa é extremamente rica e
nos apresenta a um país desconhecido.”

LIVRO

>> Amanda Santos, jornalista
“Depois de dois anos se apresentando em bares, festivais, e casas de
shows de diversas regiões, a dupla
de sertanejos Jorge e Mateus viram
o sucesso chegar a galope no primeiro CD e DVD “Jorge & Mateus
Ao Vivo em Goiânia”. Apesar da dupla gostar de regravar artistas que admiram, a maior parte de suas músicas são compostas por Jorge. São canções românticas
e que me tranquilizam enquanto escuto.”

FILME

>> Rejane Auto, chefe do complexo das comissões da AL
“A memória coletiva marcará 2011 como
o ano em que as pessoas tomaram as
ruas de diversos países em uma onda
de mobilizações e protestos sociais. Com
isso, indico o livro ‘Occupy - Movimentos de Protesto que Tomaram as Ruas’,
da Editora Boitempo, uma coletânea de
artigos de filósofos, historiadores, geógrafos e sociólogos sobre os movimentos populares que ocuparam as
principais praças da periferia do centro do capitalismo
financeiro. Um livro realmente fascinante.”
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EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS

COMBATE À CORRUPÇÃO

O Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Urbano (CDU) da Câmara dos Deputados,
deputado Domingos Neto (PSB-CE), defende
a elaboração de um anteprojeto de lei para
regulamentar o texto constitucional que delega
aos Estados a competência de emancipar seus
distritos. “Queremos que o povo possa dizer se
quer ser emancipado ou não”, argumenta.

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
aprovou parecer do senador José Pimentel (PT-CE)
ao projeto que torna mais eficiente a investigação
e punição por lavagem de dinheiro, bem como o
combate às práticas para ocultar dinheiro obtido
por meio de crime. A mudança mais importante é a
que deixa em aberto o rol de infrações que deram
origem ao dinheiro, ampliando o raio de ação da lei.

O deputado estadual Júlio César Filho (PTN)
também prega a emancipação de alguns distritos
cearenses, como Pajuçara, que ele julga ser maior
que muitas cidades históricas do Estado. Informou
que foi criada uma Frente Nacional Parlamentar
Mista de Apoio à criação de novos municípios, que
tem como objetivo discutir o envio ao Congresso
do anteprojeto de lei complementar do Governo
Federal que irá regulamentar o assunto.

No âmbito estadual, a Assembleia aprovou
emenda à Constituição aplicando a chamada
Lei da Ficha Limpa para nomeações de diversos
cargos públicos. De autoria do deputado Heitor
Férrer (PDT), foi aprovada com uma emenda
do líder do governo, deputado Antônio Carlos
(PT), que estende o alcance da lei para impedir
que ocupem também cargos nos três Poderes e
instituições públicas.

HOMENAGEM A CHICO ANYSIO
O dia de nascimento do cearense Chico Anysio, 12
de abril, deverá se tornar o Dia Nacional do Humor.
O projeto de lei instituindo a data foi apresentado
pelo deputado federal Raimundo Gomes de Matos
(PSDB-CE). Ele também cria a Comenda Chico
Anysio, que será entregue anualmente durante
sessão solene na Câmara Federal aos humoristas
que mais se destacaram durante o ano anterior.
Já o deputado Lula Morais (PCdoB), por meio
de projeto de lei, quer incluir o Festival Nacional
de Humor de Maranguape, cidade natal de
Chico Anysio, no  Calendário Turístico Cultural
do Ceará. O evento acontece anualmente no
último final de semana do mês de maio. “Tratase da maior festa brasileira do humor e conta
com uma programação inteiramente gratuita e
diversificada”, diz o parlamentar.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
Parlamentares cearenses comemoraram a sanção
pela presidente Dilma Roussef da lei que renegocia
a dívida de pequenos e médios produtores rurais
e prorroga o prazo de quitação dos débitos até
19/03/2013. No Senado, a matéria foi relatada pelo
cearense Eunício Oliveira (PMDB), presidente da
Comissão de Constituição e Justiça. A lei beneficiará
mais de 1,5 milhão de pessoas no Nordeste, norte de
Minas Gerais e Espírito Santo.
O deputado estadual Sergio Aguiar (PSB) foi
um dos deputados estaduais que enalteceram
no plenário o trabalho de Eunício em favor dos
agricultores, lembrando que ele tem um papel
importante para o Parlamento nacional e para
a política cearense. Para ele, é uma forma de
mostrar que o voto dado pelo povo ao senador
foi realmente valoroso.

A coluna é um espaço exclusivo para divulgar as ações da Assembleia do Ceará em parceria com nossos representantes no Congresso Nacional. Com redação de
Bruno de Castro. Escreva pra nós: alnoticias@al.ce.gov.br

