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Assembleia
prepara jovens
para ingresso
na universidade
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Novo sinal > Junho

Assembleia prepara alunos da capital
e do interior para o vestibular

TV Assembleia entra na

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

A Assembleia Legislativa, consciente do seu papel na construção de
um Ceará mais próspero e justo para
seus cidadãos, abre agora suas portas
para 1.700 alunos de escolas públicas,
oferecendo-lhes um curso preparatório para o ingresso na universidade.
Realizado pela Universidade do Parlamento Cearense, em parceria com
a Secretaria de Educação do Estado,
o programa ALcance a Universidade
2012 teve início em maio. O objetivo é
expandir o cursinho ao maior número
possível de municípios.
A preocupação com a educação é
uma constante da atual Mesa Diretora.
Lançamos o programa Protagonismo
Infantojuvenil, com a diplomação de 92
alunos que tiveram a oportunidade de
vivenciar o papel dos representantes da
população do Ceará no Parlamento. Isso
contribui para aproximar a juventude da
atividade política e fazer com que conheçam mais o trabalho dos deputados.
Tivemos ainda a grande final do I Festi-

val de Música da Assembléia, evento que
fortaleceu a divulgação e valorização da
cultura cearense, ao qual pretendemos
dar continuidade em futuras edições.
Para junho, vivemos a expectativa do
início das transmissões da TV Assembleia
em sinal digital. Reforçando a transparência que adotamos como meta, nossa
emissora entrará numa nova era transmitindo com qualidade superior de som
e imagem as atividades do Parlamento.
Está prevista também a nomeação dos
63 aprovados no concurso público que
a Casa realizou no segundo semestre de
2011, com o objetivo de renovar o seu
quadro de colaboradores.
A Casa está em fase de implantação
de um novo sistema de segurança no
prédio do Legislativo cearense, usando
tecnologia moderna. Queremos com
isso proteger o patrimônio público, os
parlamentares e suas atividades, os servidores e a população que freqüenta a
Assembleia em busca dos muitos serviços oferecidos.

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

Era Digital

Parceria com TV Câmara proporcionará aos
cearenses uma melhor qualidade de som e
imagem das atividades do Legislativo
partir de junho, quem sintonizar a frequência 61,3 no seu
aparelho de televisão, entrará numa
nova era da televisão parlamentar cearense. Além do sinal analógico, a TV
Assembleia passa a transmitir numa
qualidade superior de som e imagem.
É o chamado sinal digital.
Torre e antena foram montadas
na sede da Assembleia Legislativa,
em Fortaleza, para receber o transmissor vindo de Brasília. O equipamento foi comprado pela TV Câmara,
que também será responsável pela
sua manutenção.
Isto significa dizer que a AL terá
custo quase zero na oferta do serviço.
Arcará apenas com o zelo do espaço
onde tudo está instalado e com a alimentação energética das peças.
O transmissor chegou ao Ceará na
segunda quinzena de maio e foi imediatamente submetido a testes antes
de funcionar em caráter definitivo.
O Parlamento cearense será o segundo do Brasil e o primeiro do Nordeste a entrar na era da alta tecnologia televisiva. Apenas a TV Assembleia
de São Paulo faz isso. “Há uma legislação que impõe a todas as TVs a
transição definitiva para digital nos

A

próximos quatro anos. Estamos nos
antecipando”, explica o presidente da
AL, deputado Roberto Cláudio (PSB).
Apesar da criação de uma nova
frequência, o canal 30 (analógico) não
será extinto. Ele será mantido para os
telespectadores cujos aparelhos de TV
não recebam sinal digital. E colaborará
com a divulgação do canal 61,3. Campanhas serão veiculadas para informar
sobre a transição.
Por ora, o sinal digital será oferecido apenas para moradores da
Capital e Região Metropolitana. Isto
corresponde a cerca de 2,5 milhões de
pessoas – um terço da população do
Estado. “A programação também não
será alterada. Vivemos um momento
de expectativa para oferecermos ao
público um serviço melhor”, diz o coordenador de Comunicação Social da
AL, jornalista Hermann Hesse.

serviço
TV Assembleia
Sinal analógico: canal 30
Sinal digital: canal 61,3
Contato: 3255.375

“A programação
também não será
alterada. Vivemos
um momento de
expectativa para
oferecermos ao
público um
serviço melhor”
Jornalista Hermann Hesse,
coordenador de Comunicação
Social da AL.
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Cursinho> 2012

ALcance a Universidade vai preparar
1.700 alunos para o vestibular
Programa iniciou já em processo de interiorização, levando as aulas
também a Tauá, por meio de videoconferência.

>> Alunos do ALcance a Universidade na primeira aula do cursinho.

Assembleia Legislativa do Ceará abriu suas portas para
1.700 jovens, alunos de escolas públicas do Estado, oferecendo-lhes
um curso preparatório para o ingresso na universidade. Realizado por
meio da Universidade do Parlamento
Cearense, em convênio com a Secretaria de Educação do Ceará, que se
encarregou do processo seletivo, o
programa ALcance a Universidade
2012 é destinado a estudantes de
pré-vestibular. O curso teve inicio no
dia 19 de maio com um ‘aulão’ reali-

A

zado no auditório João Frederico Ferreira Gomes, Anexo II da AL.
O curso foi aberto pelo presidente
da Casa, deputado Roberto Cláudio
(PSB), e já começou com um importante passo que marcou a interiorização do Projeto: no dia 14 do mesmo
mês, o Presidente assinou termo de
cooperação técnica entre a Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) e a Escola do Legislativo de Tauá,
com o objetivo de oferecer o curso
aos moradores do município da região dos Inhamuns com aulas por

meio de videoconferência. Segundo
ele, a meta é expandir para atender
mais jovens no interior do Estado.
Na primeira aula, o Presidente
disse que a iniciativa do Legislativo
estadual -busca repassar, por meio
de uma metodologia de qualidade,
ensinada por professores renomados, conhecimentos específicos para
que os 1.700 alunos inscritos no projeto tenham os melhores resultados
no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e em outros vestibulares.
Para a presidente da Unipace,

deputada Patrícia Saboya (PDT), o
ALcance é mais uma forma de integrar a Universidade do Parlamento
ao povo cearense, democratizando
o acesso à educação e promovendo
a formação humana. “Essa oportunidade mostra que através da política a gente pode mudar a realidade,
transformar as coisas. As aulas são
exemplos de cidadania de garotos e
garotas que estão a fim de aprender.
Eu tenho muito orgulho e muita satisfação de fazer parte desta história”, disse a deputada.

Parceiras na capacitação de servidores
A Universidade do Parlamento Cearense vem confirmando seu compromisso com a capacitação dos servidores e da sociedade. Por meio de cursos
ofertados na sua sede e em diversos
municípios do estado, promove o crescimento profissional de seus alunos,
tornando-os mais preparados para o
mercado e os aperfeiçoando nas áreas
em que já trabalham.
Durante o ano de 2011, foram 3.682
alunos matriculados nos cursos de línguas, programa de superação, pós-graduação, extensão e pré- vestibulares. Já
em 2012, outros programas surgiram,
como o ALcance, que vem possibilitando aos alunos da rede pública um
aprendizado mais intenso com estrutu-

Essa oportunidade
mostra que através
da política a
gente pode mudar
a realidade,
transformar as
coisas. As aulas
são exemplos de
cidadania de garotos
e garotas que estão a
fim de aprender. Eu
tenho muito orgulho e
muita satisfação
de fazer parte
desta história”
Deputada Patricia Saboya,
presidente da Unipace.

ra especializada, para que estes possam
competir com alunos da rede privada.
De acordo com a diretora de Gestão e
Ensino, Lindomar Soares, cursos como o
ALcance vão além da aprovação no vestibular. “Além de preparar para o acesso
às universidades, o Projeto ALcance a
Universidade é um ambiente de educação e formação humana que vincula o
ensino/aprendizagem à equidade, norteado pelo princípio da democracia como
agente de mudança”, explicou ela.
Ciente do papel importante que
seus servidores desempenham na
Casa, a Mesa Diretora impulsionou
a criação de um curso pela Unipace
que proporcionasse a conclusão dos
estudos daqueles que não puderam,

por diversos motivos, finalizar o ensino fundamental e médio. O projeto
Superação fez com que várias pessoas
voltassem a acreditar em seu potencial, enxergando a possibilidade de ter
uma formação.
“Tendo como base que a educação é
o maior instrumento de trabalho, bem
como de desenvolvimento pessoal e
social e que só por meio dela será possível reduzir as desigualdades sociais e
regionais existentes no Brasil, criamos
o Projeto Superação que é um programa de escolarização de adultos para
nossos próprios funcionários, ofertando educação fundamental e média aos
servidores da Casa que não tinham tido
ainda a oportunidade de cursá-los”, es-

clarece Lindomar.
De 2011 para cá, uma grande variedade de cursos foi ofertada aos servidores interessados. Especializações em
Administração Legislativa e Ciências
Políticas, Sociedade e Governo; MBA
em Políticas Públicas Inovadoras; Ensino Fundamental e Médio; Pré-Vest;
Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Capacitação do Terceiro Setor
e os cursos de Línguas em Espanhol
e Inglês. Já em 2012, além do projeto
Alcance, o curso de Processo Eleitoral:
Fundamentos, Legislação e Marketing;
Cerimonial no Ambiente Legislativo e
Mestrado Profissional de Gestão de
Negócios Turísticos, entre outros em
fase de implantação.
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flash do parlamento

>> Presidente Roberto Cláudio (PSB) com os ex-presidentes da Casa

>> Deputada Rachel Marques (PT)

>> Deputado José Albuquerque (PSB), 1º
secretário da AL.

>>Deputadas Míriam Sobreira (PSB), Fernanda Pessoa (PR), Ana Paula Cruz (PRB)
e Dra. Silvana (PMDB).

>> Deputada Inês Arruda (PMDB)

>> Deputado Manoel Duca (PRB)

>>Deputados Augustinho Moreira e Roberto Mesquita, do PV, e deputado Sérgio Aguiar (PSB).

>>Deputado Antônio Granja (PSB)

>> Deputada Eliane Novais (PSB)

>> Deputados Antônio Carlos (PT), Carlomano Marques (PMDB) e Welington Landim (PSB).

Assembleia comemora
35 anos da atual sede e
homenageia ex-presidentes
A Assembleia Legislativa do Ceará comemorou no dia 14 de maio os 35 anos de fundação
do prédio Deputado Adauto Bezerra, sede do Poder Legislativo desde 1977. A solenidade, de
iniciativa da Mesa Diretora, foi marcada pela homenagem a todos os ex-presidentes da Casa. O
presidente da AL, deputado Roberto Cláudio (PSB), disse que eles “lutaram pelos maiores e mais
altivos interesses do Estado”. Destacou que o Parlamento Estadual foi marcado ao longo desses 35
anos pela responsabilidade das mesas diretoras de consolidar conquistas. As atividades de maio,
no Plenário, foram marcadas também por debates e votações importantes, nas sessões ordinárias.

>>Presidente Roberto Cláudio descerra a placa comemorativa aos 35
anos do Palácio Adauto Bezerra.

>>Secretário da Fazenda, Mauro Filho, ex-presidente da AL e vice-governador Domingos Filho e o deputado Tin Gomes (PHS).

>>Deputada Beth Rose (PRP), ex-presidente da AL e conselheiro
do TCM, Francisco Aguiar e deputado Sérgio Aguiar (PSB).

>>Deputado Ronaldo Martins (PRB)
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Monitoramento> Tecnologia

Diplomação> Posse

Mais segurança para você no Legislativo
Equipamentos visam a preservar o patrimônio e a resguardar a
integridade física da população que frequenta a Casa.
uem visita a sede da Assembleia Legislativa, em Fortaleza,
percebe o quanto a Casa preocupa-se
em garantir a segurança dos usuários
dos serviços oferecidos de segunda a
sexta-feira, em horários comerciais.
Há monitoramento de vídeo e policiais militares da Companhia de Guarda espalhados por toda a Casa.
Até a primeira quinzena de junho,
dois novos equipamentos integrarão
o sistema de proteção ao patrimônio
público da AL e à integridade física de
quem frequenta o Parlamento cearense. Catracas eletrônicas e cancelas já
instaladas no prédio e estacionamento, respectivamente, farão o controle
de quem entra e sai das dependências
da Assembleia.
Quem for ao Legislativo pela primeira vez após isso, terá de apresentar em uma das três portarias
documento(s) de identificação onde
conste nome completo, inscrição no
CPF e número do RG. Um cadastro
será realizado. Uma foto também
será tirada.
O visitante receberá um crachá
que liberará a passagem pela catraca. As cancelas dos estacionamentos
são restritas aos servidores da Casa,
cujo acesso será aberto quando o crachá for aproximado de um leitor na
base do equipamento. “É bom deixar
claro que ninguém, absolutamente
ninguém, será impedido de entrar na
Assembleia. Adotamos isto para termos controle de quem transita por
aqui”, explica o chefe da Divisão de
Engenharia, Gilson Amaro.
Ele cita o episódio de depredação
da obra do artista plástico Cláudio

Q

Posse
>> Deputados

jovens parlamentares empossados.
Beth Rose (PRP) e Júlio César Filho (PTN) com os

Lançado na AL programa

Protagonismo Infantojuvenil
Deputados do Parlamento Juvenil Cearense 2012
foram empossados no Plenário 13 de Maio.

É bom deixar claro que ninguém,
absolutamente ninguém, será impedido de
entrar na Assembleia. Adotamos isto para termos
controle e dar segurança a quem transita por aqui.”
Gilson Amaro, chefe da Divisão de Engenharia
da Assembleia Legislativa do Ceará.

César, danificada durante protesto
no hall de acesso ao plenário no fim
do ano passado. Ela precisou ser refeita. “Tínhamos imagens da pessoa,
mas não tínhamos como identificá-la”, lembra.
No caso de solenidades especiais

que contarão com a presença de
muitas pessoas, Amaro pontua que
crachás poderão ser enviados juntamente com os convites emitidos
pelo Cerimonial.
Funcionários da segurança serão
capacitados durante 15 dias para sa-

A Assembleia Legislativa lançou
no dia 16 de Maio, em solenidade no Auditório João Frederico Ferreira
Gomes, Anexo II da Casa, o programa
Protagonismo Infantojuvenil. Foram diplomados 92 alunos, sendo 46 deputados juniores e 46 deputados jovens que
vivenciaram, durante três dias, a ação
cidadã de incorporar o papel dos representantes da população do Estado do
Ceará. No dia seguinte, em solenidade
no Plenário 13 de Maio, os deputados
do Parlamento Juvenil Cearense 2012
foram empossados.
O lançamento do programa Protagonismo Infantojuvenil foi feito pelo
presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio (PSB). O objetivo é aproximar a
juventude da atividade política e fazer
com que os jovens conheçam mais o tra-

A

>> Catracas já estão sendo montadas nos principais acessos ao prédio do Legislativo.

berem operacionalizar o novo sistema. Servidores não precisarão fazer
cadastro para as catracas, visto que
já dispõem de crachá próprio. “Nossos
visitantes são basicamente os mesmos. Só não temos a identificação
deles”, reforça Gilson.
O reforço em segurança de casas
legislativas brasileiras não é medida
inédita. O Congresso Nacional, em
Brasília, por exemplo, já dispõe desse
tipo de controle. Inúmeras empresas
privadas também se utilizam dele.
“Assim, podemos saber quantas vezes
a pessoa nos visita, para onde geralmente se dirige, etc”, conclui o chefe
da Divisão de Engenharia.

balho dos deputados. Foram diplomados
e empossados 92 alunos, sendo 46 deputados juniores e 46 deputados jovens.
No lançamen- to do programa, o
presidente da AL ressaltou que o programa servirá para aproximar a juventude
da atividade política e fazer com que os
jovens conheçam mais o trabalho dos
deputados. Ele frisou que os jovens, na
faixa etária de 12 a 30 anos, formam
uma grande parcela da população brasileira. “Por isso precisamos da ação desses
jovens que, no programa, terão o conhecimento do que é legislar, discutir e criar
políticas públicas”, disse.
A cerimônia contou com a participação da presidente da Comissão
da Infância e Adolescência, deputada
Berhrose (PRP); do presidente da Comissão de Juventude, deputado Júlio

César Filho (PTN); do presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), deputado Sérgio Aguiar
(PSB); do deputado Leonardo Pinheiro
(PSD) e do secretário adjunto da Secretaria de Educação do Estado do Ceará,
professor Maurício Holanda.
Bethrose salientou que só através
da política pode haver uma mudança
na vida das pessoas. Segundo ela, somente com as ações políticas “poderá
se buscar a construção de uma sociedade mais justa”. Para Júlio César Filho,
embora haja um “descontentamento”
da sociedade com a política, há também
políticos preocupados com as mudanças positivas para a sociedade. “Esses
estão com as melhores intenções e por
isso é importante escolher os políticos
certos nas eleições”, avaliou.

A deputada Bethrose
(PRP) abriu a sessão de posse
realizada no dia 17 de Maio
no Plenário da AL. Para ela,
o programa é importante
para que os jovens tenham
consciência do trabalho dos
parlamentares. Foram eleitos
para a Mesa Diretora do
Parlamento Jovem: Raul de
Morais (presidente), Matheus
de Castro (1º vice-presidente),
Marina Saldanha (2º vicepresidente), Flávio Saraiva (1º
secretário), Daiane Sousa (2º
secretário), Mariah Araújo (3º
secretário) e Mariane Braga (4º
secretário).
Já a Mesa Diretora do
Parlamento Júnior é composta
por: Hericles Alves (presidente),
Letícia Rufino (1º vicepresidente), Renato Queiroz
(2º vice-presidente), Amanda
Pereira (1º secretário), João
Batista (2º secretário), Joshuan
César (3º secretário), Ricardo
de Souza (4º secretário).
Os jovens deputados
observaram as atividades da
Casa e assistiram a palestras
sobre o funcionamento do
Legislativo Estadual. Eles
participaram também de
reuniões simuladas das
comissões técnicas onde
tiveram a oportunidade de
elaborar e votar projetos.
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Ação Parlamentar

cultura
alESPECIAL

Confira as ações e projetos dos parlamentares
COMUNICAÇÃO
COMUNITÁRIA

INFORMAÇÃO
SOBRE GLÚTEN

INCENTIVO À
AGROECOLOGIA

Projeto de indicação 40/12,
de autoria do deputado Delegado Cavalcante (PDT), dispõe sobre
o fomento à cultura. A proposta
em apreciação na Assembleia Legislativa estabelece que 20% das
verbas orçamentárias do Governo
Estadual destinadas para comunicação e divulgação de campanhas
institucionais e de publicidade
sejam reservadas à contratação
dos serviços junto às rádios, TVs
e jornais comunitários, inclusive,
aqueles disponibilizados on line. A
distribuição da verba será feita de
modo proporcional, a ser definida
em Decreto do Executivo.

Ainda pouco conhecida da população, a doença celíaca é provocada pela intolerância permanente
ao glúten, uma proteína encontrada
em alguns alimentos. O tratamento
da doença consiste em uma dieta
totalmente isenta de glúten, que é a
principal proteína presente no trigo,
aveia, centeio, cevada e subprodutos.
Com o objetivo de orientar o consumidor sobre a presença da substância
nos alimentos comercializados nos
supermercados no Ceará, o deputado
Paulo Facó (PTdoB) apresentou projeto de lei 15/12 estabelecendo normas
de apresentação para alimentos que
não contenham glúten.

>> Delegado Cavalcante (PDT)

>> Paulo Facó (PTdoB)

APOIO AOS TAXISTAS

FARMÁCIA
SOBRE RODAS

Projeto de lei 34/12, de autoria do deputado Antonio Carlos
(PT), em discussão na Assembleia
Legislativa, institui a Semana Estadual de Incentivo à Agroecologia
no Ceará, entre os dias 14 e 20 de
outubro. A data coincide com o
Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro. Durante
a semana, deverão ser desenvolvidas campanhas com a finalidade
de informar a população sobre a
importância da agroecologia, como biodiversidade na produção
orgânica, biodinâmica, em sistema
agroflorestal e uso, manejo e conservação da terra.

O projeto de lei nº 64/12 e o
de indicação 297/11 já aprovado
na AL, propõem benefícios aos
taxistas. Ambos são de autoria do
deputado Danniel Oliveira (PMDB).
O projeto de lei institui no Estado
a Guia de Autorização de Trânsito
Intermunicipal de Veículos de Aluguel a Taxímetro, que assegura aos
taxistas trânsito livre em todo o
território estadual. O de indicação
institui o Programa Taxista Bom na
Praça, que reduz o prazo da isenção do Imposto sobre Operações e
circulação de Mercadorias (ICMS),
de 24 para 12 meses na aquisição
de automóveis novos de passageiros para a utilização como táxi.

Por meio do projeto de indicação 01/12, o deputado José Sarto
(PSB) está propondo a criação do
Programa Farmácia Popular sobre
Rodas. A iniciativa beneficiaria os
municípios ainda não contemplados com o programa Farmácia
Popular, do Governo Federal. A
finalidade é ampliar o acesso da
população aos medicamentos ditos
essenciais, possibilitando a venda
desses remédios a baixo custo. A
ideia consiste na montagem de
uma farmácia em um veículo devidamente adaptado que poderá
levar a todos os municípios do estado do Ceará remédios essenciais.

>> Antonio Carlos (PT)

>> Danniel Oliveira (PMDB)

>>José Sarto (PSB)

“Janela Aberta” é a grande

vencedora do I Festival de Música da AL
música “Janela Aberta”, de Aparecida Silvino e Gilvandro Filho,
foi a grande vencedora do I Festival
de Música da Assembleia Legislativa
do Ceará. A grande final aconteceu na
noite do dia 26 de maio, no Auditório
do Centro Cultural do Parlamento Cearense, tendo sido transmitida ao vivo
pela TV Assembleia (Canal 30). Aparecida Silvino também venceu o prêmio de
Melhor Intérprete do Festival. Cada um
recebeu R$ 10 mil
As músicas “Ai de Mim”, de Tom
Drummond, com interpretação de Lorena Nunes e “Moça Viola”, de Márcio Resende e Fernando Rosa, com interpretação de Marcus Caffé, tiraram o segundo

A

e terceiro lugares, com prêmios de R$ 7
mil e R$ 5 mil, respectivamente. Além
destas, também foram escolhidas, por
aclamação popular e melhor intérprete, as canções “Pra Quando Eu Voltar”,

de Marcos Lessa, interpretada por ele
mesmo e “Janela Aberta”. Cada uma foi
premiada com R$ 3 mil.
Os três primeiros lugares – das 12
canções classificadas nas eliminatórias

de abril – foram escolhidos no mesmo
dia da final pelo público (por SMS e via
internet) – e por um júri composto por
Francisco Pinheiro (secretário da Cultura do Estado), Elpídio Nogueira (vereador de Fortaleza), Haroldo Holanda
(músico), Fábio Marques (jornalista),
Nelson Augusto (radialista), Caio Silvio
(compositor), Amaro Pena (músico) e
Falcão (humorista).
O presidente da AL, deputado Roberto Cláudio (PSB), agradeceu ao júri
e a todos os envolvidos no processo de
organização. Ele parabenizou os compositores, cantores e músicos como os
grandes responsáveis pelo sucesso e
brilho do Festival.

+cultura
LIVRO

O que muda para você?
O objetivo é apoiar rádios,
jornais e TVs comunitárias no
Ceará, por meio do incentivo
financeiro e institucional a
esses órgãos. O parlamentar
lembra que os meios de comunicação comunitários têm
um grande alcance, sendo de
fato veículos formadores de
opinião. Por estarem próximos
e conhecerem as nuances da
comunidade local, passam empatia, segurança e credibilidade em suas informações, sendo
assim, imprescindíveis instrumentos para a implantação de
políticas públicas diversas.

Os portadores da doença não
podem ingerir alimentos como
pães, bolos, bolachas, macarrão,
coxinhas, quibes, pizzas, cervejas, whisky, vodka, etc, quando
estes alimentos e bebidas possuírem o glúten em sua composição. Para facilitar a identificação
desses alimentos pelo consumidor, o projeto prevê que os supermercados e hipermercados
deverão expor em um mesmo
local ou gôndola, todos os produtos alimentícios elaborados
sem a utilização de glúten, com
um aviso ao consumidor.

A agroecologia constitui o
campo dos conhecimentos que
promove o manejo ecológico
dos recursos naturais, por meio
de formas de ação social coletiva, propondo o desenvolvimento participativo nos âmbitos da
produção e da circulação alternativa de seus produtos. Por
meio desta iniciativa, procura-se
difundir os conceitos, metodologias e prática da agroecologia no Estado, com o propósito
de permitir a implantação e o
desenvolvimento de estilos de
agricultura com maiores níveis
de sustentabilidade.

Com a aprovação do projeto
de lei, desaparecerá o fretamento caracterizado como lotação.
O condutor do táxi receberá uma
guia de autorização para transportar passageiros registrados
no município de origem. Assim,
o condutor não poderá trafegar
entre municípios com passageiros
alheios aos registrados na guia
bem como seu destino. Já o programa Taxista Bom de Praça, além
de incentivar o taxista a conduzir
seu veículo dentro das normas do
trânsito, dá a condição de adquirir
veículos à gasolina com potência
maior e veículos movidos à diesel.

Muitas vezes, as dificuldades de acesso ao medicamento
por parte do cidadão pode levar
ao não cumprimento regular do
tratamento, incorrendo no agravamento de seu quadro. Dessa
forma, o programa serviria como
instrumento auxiliar ao Programa
Farmácia Popular do Brasil. Além
de garantir o acesso a medicamentos mais baratos, o projeto
repercutirá em melhoria das
condições de saúde da população
alvo tais como aposentados de
baixa renda, pensionistas, inativos
e portadores de doenças crônicas
como hipertensão e diabetes.

>> Ana Paula Cruz (PRB), deputada
“Indico o livro ‘O Segredo’, pois nele a autora Rhonda Byrne apresenta o universo
como o responsável pela realização de
nossas aspirações através da lei da atração.
Ela retrata exatamente que o ser humano
é muito valorizado, dependendo da força
de vontade dele. Byrne descobriu também
que, a maioria das pessoas que têm ou tiveram sucesso
conheciam um grande segredo, e dá exemplos que vão
desde Einstein a Galileu Galilei. Pode-se ver a incrível sabedoria que a vida tem a nos oferecer e com possibilidades de mudanças, aprimorando nossa existência”.

LIVRO

>> Wanessa Tavares, jornalista
“O livro ‘Chico Mendes - Crime e Castigo’, do jornalista Zuenir Ventura, conta
a história do maior líder ambientalista
do Brasil, Francisco Alves Mendes Filho,
conhecido como Chico Mendes. A obra
é narrada com um estilo fascinante,
revelando vida e morte do seringueiro.
Indico este livro por tratar de um convite a reflexão
sobre o papel do homem que lutava pela preservação
da Amazônia, e acabou trágicamente, assassinado.
Mas, que deixou uma lição: que devemos cuidar do
que a Terra nos oferece para progredirmos”

LIVRO

>> Geovânia Machado, diretora da Com. de Licitação da AL
“É na leitura do livro ‘No Divã de Deus’, do
pastor Caio Fábio, que aprendemos, por
vezes, a não recorrermos apenas à auto-ajuda ou a ajuda de alguém próximo:
um médico, amigo ou parente. É assim
que percebo que não posso prescindir de
Deus, mas sim, me ‘deito’ no divã dele e
começo uma imersão no meu próprio eu. Conhecendo
e aprendendo a verdadeira oração, que nada mais é que
uma conversa direta com Deus. E este livro possui o fascínio de não ser apenas auto-ajuda, mas sim uma obra
de aproximação de nós mesmos com o ser supremo”.
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Investimentos para o Nordeste

Agentes de Saúde

O deputado José Guimarães (PT-CE) é o novo
coordenador da bancada nordestina na Câmara
Federal. O primeiro desafio dele é recuperar o
prestígio da região dentro do Congresso com
ousadia e sem “coitadismo”. Segundo Guimarães,
o Nordeste vive um momento econômico
importante, com os investimentos que vêm sendo
feitos pelo Governo Federal e pelos estados.

Tramita no Congresso Nacional proposta que cria o
piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) e dos agentes de endemias. O deputado
federal João Ananias (PCdoB-CE) defende urgência
na votação da nova lei. “É uma luta mais que justa,
pois as duas categorias atuam na prevenção e na
promoção da saúde”, ressalta.

O deputado estadual Dedé Teixeira (PT)
sugere que a bancada federal cearense se
articule com o Governo do Estado e com
o Governo Federal para que as medidas de
combate aos efeitos da seca no Nordeste, já
anunciadas pela presidente Dilma Rousseff,
sejam efetivadas com urgência.

A criação do piso para o ACS e de endemias é
uma das bandeiras defendidas pela deputada
estadual Patrícia Saboya (PDT). É de iniciativa
dela a proposta que tramita no Congresso,
quando exercia o cargo de senadora pelo Ceará.

Revitalização de loteria
O deputado federal André Figueredo (PDTCE) é o relator da Medida Provisória
que promete revitalizar as finalidades da
Timemania. A loteria prometia ajudar os
clubes de futebol a pagar suas dívidas.
Como não surtiu o efeito esperado, a lei que a
criou precisa ser revista.

A exigência de caução por parte de hospitais
e clínicas da rede pública ou privada no Ceará
poderá acabar caso o projeto de lei nº 21/2012,
de autoria do deputado Carlomano Marques
(PMDB), seja aprovado na Assembleia
Legislativa. A norma seria aplicada apenas em
casos de urgência e emergência.

Comércio na Internet
O comércio na internet será disciplinado
pelo novo Código Comercial, que está sendo
analisado na Câmara dos Deputados. O deputado
federal Antonio Balhmann (PSB-CE) integra a
Comissão Especial que analisa a proposta. Segundo
ele, o objetivo do Novo Código é sistematizar e
atualizar a legislação sobre as relações empresariais
entre pessoas jurídicas.

Na Assembleia do Ceará, um projeto de indicação,
do deputado Ferreira Aragão (PDT) sugere que
sejam disponibilizadas informações na internet
dos veículos recuperados pela polícia, que
tenham sido objeto de furto ou roubo.

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

