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Anexo II > Em funcionamento

PALAVRA DO PRESIDENTE

Assembleia faz plantio de mudas para
neutralizar emissão de carbono na atmosfera

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

A Assembleia Legislativa do Ceará
iniciou neste mês o plantio de 14.540
mudas de árvores no Parque Nacional
de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, para
zerar sua emissão de gases que provocam o efeito estufa. Trata-se de mais um
dos compromissos que assumimos ao
aderir a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). É a Pegada Carbônica, que tem parceria com a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e secretarias
municipais. Adotamos também medidas para redução de impactos, como
a coleta seletiva de lixo e a reciclagem.
Implantamos o Processo Legislativo Virtual que eliminou o consumo de papel
na Casa. A Mesa Diretora agora trabalha
para implantar um ponto de captação
de energia solar no Plenário 13 de Maio.
No início de julho, demos outro
passo para reforçar a transparência e
aproximar o cidadão do Parlamento.
A TV Assembleia tornou-se a segunda
emissora institucional do País a transmitir a sua programação também em

sinal digital aberto. Os cearenses agora
vão poder acompanhar os trabalhos dos
seus representantes com uma superior
qualidade de som e imagem, por meio
de convênio firmado com a TV Câmara.
O edifício Deputado José Euclides
Ferreira Gomes, AnexoII, amplia seus
serviços e agora sedia também a Biblioteca César Cals de Oliveira, que funcionou por 10 anos no prédio principal.
Aberta ao público, com instalações amplas, salas isoladas para leitura e estudos, a Biblioteca teve seu acervo atualizado para sete mil títulos, e esse número
continua sendo ampliado.
A Mesa Diretora promove também
a revitalização do Banco de Talentos da
Casa, identificando outras habilidades dos
servidores, para agregar valor aos trabalhos. Em nova parceria com o CIEE, realizaremos o segundo programa de seleção
e formação de estagiários, para estudantes universitários de várias áreas. E para
o início do segundo semestre, teremos a
posse dos aprovados no concurso de 2011.

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

Biblioteca ganha novas
instalações com estrutura
tecnológica de ponta

saiba+

Sala isolada para estudos foi criada e acervo também será ampliado
or dez anos, a Biblioteca César
Cals de Oliveira funcionou no
prédio principal da sede da Assembleia Legislativa, em Fortaleza. Teve o
acervo atualizado periodicamente e a
equipe de atendimento ampliada para
atender à demanda crescente. Agora,
mudou de endereço.
Desde 21 de maio, funciona no recém-inaugurado Anexo II da Casa. Trata-se
de um espaço moderno e com estrutura
tecnológica de ponta. “Como ganhamos
em área física, pudemos criar uma sala de
estudos isolada. Nela, até seis pessoas podem ler os livros de forma reservada. Não
tínhamos isto na biblioteca antiga”, diz a
chefe do setor, Tereza Raupp.
Na sala 18 do quarto andar do Anexo II, cerca de sete mil títulos preservam
mais de um século de memória do Parlamento cearense. Alguns são raros. Boa

P

parte trata de temas ligados ao direito,
filosofia, história e política.
A consulta é aberta ao público e pode
ser feita tanto na forma presencial quanto pelo site da AL na Internet (ver quadro Multimídia). O empréstimo de obras,
no entanto, é restrito aos servidores do
Legislativo e alunos da Universidade do
Parlamento Cearense (Unipace), que ficam com no máximo cinco livros por até
45 dias (caso não haja reserva).
Segundo Tereza Raupp, a média
mensal de empréstimos em 2012 é de
61 títulos. A expectativa é de melhorar
os índices. E o acervo. Tudo dentro da
política da Mesa Diretora da Assembleia de, a cada dia, estreitar os laços
com a sociedade civil e ofertar o melhor serviço possível.
“A gente espera que a procura aumente, porque o espaço está bem me-

lhor e estamos fazendo um estudo para
até dobrar a quantidade de livros. Já tem
muita gente visitando só para conhecer
o novo espaço”, revela Tereza Raupp.

serviço
Biblioteca César Cals
de Oliveira

Onde: quarto andar do Anexo
II da Assembleia Legislativa,
localizado no cruzamento da
rua Barbosa de Freitas com a
avenida Pontes Vieira
Quando: de segunda a sextafeira, das 8 horas às 17 horas
Telefone: 3277.2696
No Facebook: www.
facebook.com/profile.
php?id=100003948206206

A Biblioteca César Cals de Oliveira foi
criada em 23 de novembro de 2001.
Ela recebeu esse nome em
homenagem ao ex-presidente da
Assembleia Legislativa. César Cals
comandou a Casa de 1935 a 1937.
A biblioteca da AL possui
registro na Biblioteca Nacional e no
Ministério da Cultura (MinC).
Atualmente, dez profissionais
trabalham no órgão. São três
bibliotecárias e sete auxiliares
de biblioteca.

MULTIMÍDIA
Consulte o acervo da biblioteca
em: www.al.ce.gov.br/index.
php/documentos-e-pesquisa/
biblioteca/biblioteca-acervo

NÚMEROS

7 Mil livros é o acervo atual
da biblioteca da AL

366 livros já foram

emprestados neste ano
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Carbono Neutro> Uma pegada diferente

Pegada Carbônica promove plantio
de mudas para neutralizar emissão
de gases do efeito estufa
O Parque Nacional de Ubajara já está sendo
reflorestado com 14.540 árvores nativas.
Assembleia Legislativa do Ceará começou o plantio de
14.540 mudas no Parque Nacional de
Ubajara, na Serra da Ibiapaba, no dia
5 de julho. O reflorestamento é uma
das principais ações da Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P) para zerar a emissão de Gases
de Efeito Estufa (GEE) no Estado.
No caso da Assembleia do Ceará,
foi realizado um inventário onde se
contabilizou tipos de emissão de GEE
como produção de lixo, consumo de
energia elétrica, entre outros. Após a
conclusão desse estudo, foi possível
identificar e quantificar as toneladas
de carbono equivalentes às principais
fontes de emissão gases de efeito estufa e promover a redução, reutilização e reciclagem em seus processos.
Mas e quanto às emissões que não
podem ser evitadas? Serão justamente essas que serão recompensadas
por meio do reflorestamento. Com o
nome de “Pegada Carbônica”, o programa tem como objetivo reduzir e
compensar as emissões de GEE liberadas por atividades humanas com
o plantio direto de árvores em nascentes, matas ciliares e florestas dos
biomas caatinga e mata atlântica que
estão à espera de reflorestamento.
Essa recompensação acontece de
acordo com o crescimento das árvores, que segundo os estudos realiza-

A

dos pelo Painel Intergovernamental de
Mudança Climática (IPCC), absorvem
190 kg de carbono da atmosfera em
37 anos, o que equivale a uma razão de
20% de tosa a sua massa corpórea. Em
suma, são necessárias seis árvores para
cada tonelada de carbono emitida.
O plantio está sendo realizado pela
Consultoria Internacional em Sustentabilidade Pure Atmosphere Brasil em
áreas de preservação permanente, com
nascentes e matas ciliares degradadas
e em recuperação, contando com a
parceria da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e as secretarias municipais.
Seguindo o recomendado, serão no
mínimo 80 espécies, sendo delas 5% de
espécies ameaçadas, 15% zoocóricas,
40% pioneiras, 40 % não pioneiras com
12 matrizes para cada espécie, sendo
2500 árvores por hectare. Outro ponto
importante é a época do plantio das
mudas. A ação deve acontecer do início
de maio até o final do mês de agosto,
pois é a partir de maio que acontece
o final do período chuvoso no estado,
ocasionando a melhor época para plantio, manejo e crescimento das mudas.
A Assembleia Legislativa do Ceará,
por sua vez, receberá um certificado
com o número de árvores plantadas e
as coordenadas geográficas do reflorestamento. A intenção é realizar um
relatório de três em três meses sobre o
estado de crescimento e sobrevivência

das árvores. De acordo com o consultor ambiental Júlio Ramon, a intenção
é realizar um relatório de três em três
meses sobre o estado de crescimento
e sobrevivência das árvores. “Essas
ações contribuem para a redução
dos impactos ambientais buscando a
conservação do meio ambiente e sustentabilidade da sede do Parlamento
Cearense”, afirmou Júlio.
O cálculo da emissão de carbono
foi feito pelo agrônomo Ávila Capibaribe, da empresa Pure Atmosphere Brasil. Para ele, a atitude da AL “é
um exemplo não apenas para outros
órgãos públicos como também para
empresas que precisam acordar para
a preservação da natureza, das nossas matas”, avalia.
Após um ano de adesão à A3P, a
AL comemora também o sucesso de
outras atividades referentes ao programa, cujo objetivo é estimular os
gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão socioambiental em suas atividades rotineiras.
Merecem destaque as campanhas
de conscientização ambiental com
parlamentares e servidores da Casa,
como virtualização do processo legislativo (torna digital a apresentação
de documentos, reduzindo o uso de
papel), coleta de pilhas e baterias, redução do uso de toalhas de papel nos
banheiros e copos descartáveis.

Plenário poderá
ter ponto de
energia solar
O presidente Roberto Cláudio revelou, durante participação no programa Narcélio Limaverde, da FM
Assembleia (96,7 MHz), em 12/06,
a possibilidade de a Mesa Diretora
instalar um ponto de captação de
energia solar no teto do Plenário 13
de Maio. O projeto foi elaborado por
técnicos da AL e da Companhia
Energética do Ceará (Coelce). A
proposta está em análise na Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
responsável pela autorização.
A ideia é instalar a estação de
captação de luz solar para conversão em energia na cúpula do plenário, onde acontecem os debates
diários dos deputados estaduais
e os eventos mais importantes da
Assembleia. “Vamos reduzir nosso
consumo de energia. O projeto está
bem adiantado, eu diria na sua fase
final, e devemos anunciá-lo no segundo semestre”, acrescentou.
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flash do parlamento

Plenário sedia cerimônia de abertura
da TV digital e movimentação
das sessões ordinárias
O Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa
do Ceará, foi palco da cerimônia de abertura do
sinal de transmissão digital da TV Assembleia, no
dia 2 de julho. Conduzido pelo Coordenador de
Comunicação Social da Casa, jornalista Hermann

Hesse, o evento contou com a presença de
deputados federais e senadores, e representantes
da Câmara e Senado Federal. No Plenário foram
registrados também debates e votações de temas
importantes nas sessões ordinárias.

>> Jornalista Hermann Hesse abre oficialmente o sinal digital da TV Assembleia, tendo a seu lado, (a partir da esquerda) os deputados federais Raimundo Gomes de Matos e João Ananias.

>> Presidente da Câmara Municipal, vereador Acrísio Sena, assina
acordo para integrar a TV Câmara de Fortaleza à rede legislativa digital.

>> Jornalista Sueli Navarro, diretora da Assessoria
de Comunicação da Câmara dos Deputados.

>> Jornalista Fernando Mesquita, coordenador de Comunicação
do Senado.

>> Deputado Manuel Duca (PRB) lendo a Ordem do Dia da
sessão ordinária ao lado do primeiro secretário, deputado
José Albuquerque (PSB).

>> Deputado Augustinho Moreira (PV)

>> Presidente Roberto Cláudio (PSB) na abertura de sessão ordinária da Casa.

>> Deputados Welington Landim e Sérgio Aguiar, do PSB, e Osmar Baquit, do PSD.

>> Deputado Hermínio Resende (PSL)

>> Deputado Paulo Facó (PT do B)

>> Deputados Professor Teodoro e Leonardo Pinheiro, do PSD, José Sarto (PSB) e Carlomano Marques

>> Perboyre Diogenes (PMDB)

>> Deputado João Jaime (PSDB)

>> Deputado Ely Aguiar (PSDC)

>> Deputado Ferreira Aragão (PDT)
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Parceria> Câmara Federal

Habilidades> Servidores

TV Assembleia abre transmissão
em sinal digital pelo canal 61.3
Emissora continuará transmitindo também em
modo analógico, pelo Canal 30.
TV Assembleia abriu suas transmissões em sinal digital no dia
2 de julho, após 15 dias de testes do
equipamento transmissor, que tem potencia de 3 kW. A abertura do sinal foi
oficializada pelo Coordenador de Comunicação da AL, jornalista Hermann
Hesse, em cerimônia no Plenário 13 de
Maio. Presentes, além de vereadores,
deputados estaduais, federais e senadores, os coordenadores de imprensa
da Câmara e Senado, jornalistas Suely
Navarro e Fernando Mesquita, respectivamente. Na oportunidade, foi assinado também o acordo para que a TV
Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza, integre, dentro do menor tempo
possível, a rede legislativa digital de TV
na Região Metropolitana.
O jornalista Hermann Hesse ressaltou, durante a cerimônia, que a iniciativa é um grande avanço, que visa a
dar mais transparência aos legislativos
municipal, estadual e federal. “Eu, como
coordenador, fico muito satisfeito em
poder participar desse momento. O

A

>>Leonardo Borba, diretor da
TV Assembleia.

presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio (PSB), disse que, nesse primeiro momento, estaremos com o sinal
analógico da TV Assembleia (canal 30)
ainda funcionando, mas que continuaremos nos empenhando para ter nosso
transmissor digital próprio”, informou.
A TV Assembleia pode ser assistida em
dois canais da TV aberta: o canal 30 (analógico) e o canal 61.3 (digital), podendo
este ser sintonizado apenas por aparelhos digitais ou equipados com conversor. Fortaleza é a segunda capital do país

a receber a Rede Legislativa de TV Digital.
A primeira foi São Paulo.
A implantação da TV digital deve-se a uma parceria com a TV Câmara,
sem custos para o Legislativo cearense. Os equipamentos foram fornecidos
pela Câmara Federal, que também fez
o treinamento do pessoal que fará a
manutenção. A Assembleia do Ceará
entrou apenas com a antena, as instalações físicas, a manutenção do equipamento e o consumo de energia. E
as TVs Câmara e Senado asseguram a
transmissão de suas imagens no Ceará.
O diretor da TV Assembleia, Leonardo Borba, esclarece que, diferente das
emissoras de televisão comerciais, a TV
Assembleia passa a utilizar a multiprogramação do canal 61, pertencente à
Câmara Federal. “Esse sistema permite que um só canal reproduza quatro
programações distintas. Portanto, será
transmitido através do canal 61.1 a TV
Câmara, 61.2 a TV Senado e 61.3 a TV
Assembleia. Em um futuro próximo, o
61.4 será da TV Fortaleza”, explicou.

Como fazer para sintonizar o canal 63.1
No controle remoto do seu aparelho de
televisão digital (ou equipado com conversor
digital) aperte a tecla ‘Menu’ e selecione a
‘Sintonia Automática’. O aparelho iniciará a busca,
captando todos os sinais digitais e analógicos
disponíveis na área, tanto os das emissoras
privadas quanto das públicas. Aparecerá então,
entre os canais, o de número 61.1 que é o da TV

Câmara, de Brasília. Encontrado este canal, basta
digitar no controle o número da TV Assembleia,
61.3, do seguinte modo: digita-se o 6, em seguida
o 1, o traço (underline) que representará o ponto
e estará imediatamente à esquerda do zero (ver
foto), e finalmente o 3. O número pode também
ser incluído na memória do aparelho de televisão
em ‘memorizar canal’.

DRH faz campanha
de revitalização do

Banco de
Talentos
A retomada do programa foi iniciativa da
própria presidência da AL
departamento de Recursos
Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará vem promovendo neste semestre a revitalização do seu
Banco de Talentos. Iniciado na gestão
anterior, o projeto visa identificar
funcionários com talentos que vão
além de sua área de atuação e possam
agregar valor à Casa.
A ideia da revitalização do projeto e lançamento da campanha partiu do presidente da AL, deputado
Roberto Cláudio (PSB). Segundo ele,
para a execução de algumas tarefas
específicas, às vezes, é necessário
contratar mão de obra externa por
não haver o mapeamento de todas
as competências dos servidores. O
parlamentar espera que a “revitalização” do Banco de Talentos promova
o mapeamento de potencialidades e
habilidades desconhecidas do capital
humano da Assembleia.
De acordo com o diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH)
da Casa, Francisco Lindolfo Cordeiro,
a campanha de cadastramento foi
intensificada com a distribuição de
panfletos e informações nos contra
cheques. “Ainda não temos números
consolidados, mas podemos dizer que
a procura está acima do esperado”,
afirma ele. O diretor esclarece que

O

>>Francisco Lindolfo Cordeiro,
chefe do Departamento de Recursos
Humanos da AL.

após o termino da campanha, o cadastramento continuará permanentemente aberto, pois o corpo técnico
da Casa vive em constante aprendizado e capacitação.
A coordenadora do Banco de Talentos, Ludmila Mamede, explica que
o cadastro é preenchido pelo próprio
servidor na Intranet (Portal do Servidor). A participação é opcional, porém
necessária. As informações do Banco
de Talentos são restritas ao Departamento de Recursos Humanos da Casa
e à Comissão de Cargos e Carreiras.

Oito remanescentes são convocados para
concluir processo do concurso
No último mês, a Assembleia Legislativa, a fim de preencher as vagas
remanescentes do concurso público realizado em dezembro de 2011, fez
uma segunda convocação dos candidatos classificados. São apenas oito
vagas do total de 63 oferecidas, o que significa que 55 dos aprovados já
se apresentaram. Concluído o processo de apresentação de documentos,
a nomeação deve acontecer no início do segundo semestre. As oito vagas
remanescentes são oriundas da desistência de seis aprovados e de dois outros
que pediram para ficar no cadastro de reserva.
Lindolfo Cordeiro, chefe do DRH, explicou que os interessados têm até o dia
18 de julho para apresentar a documentação e realizar os exames médicos. As
vagas em aberto são direcionadas para cinco áreas diferentes, sendo uma para
o campo do Direito, duas para a Administração, três para Informática, uma
para Língua Portuguesa e uma para Sociologia.
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Ação Parlamentar

cultura
alESPECIAL

Confira as ações e projetos dos parlamentares
ESCOLARIZAÇÃO
HOSPITALAR

COMBATE AO BULLYNG

TARIFA SOCIAL
DE ENERGIA

SEGURANÇA
NOS ÔNIBUS

TRATAMENTO
DE FERTILIZAÇÃO

A criação do Programa de
Acompanhamento e Escolarização
Hospitalar na rede pública de Saúde (PAEH) foi proposta pelo deputado Sineval Roque (PSB), por meio
de projeto de indicação 45/12, que
aguarda apreciação na Assembleia
Legislativa. O propósito do programa é acompanhar crianças e adolescentes da rede pública de ensino
que se encontram internadas nas
unidades hospitalares da rede pública do estado. Para a viabilização
do projeto, o parlamentar sugere
o deslocamento de professores
da Seduc para desempenharem a
função de “Educador Hospitalar”.

Projeto de Lei 80/12, do deputado
Dedé Teixeira (PT), institui no estado
a campanha de conscientização das
conseqüências do “bullying”, por
meio da exibição de filme publicitário
nos cinemas, nas emissoras de televisão e nas escolas públicas e privadas.
A ideia é adotar ações de prevenção
e combate a esta prática, que se caracteriza por agressões intencionais,
verbais ou físicas, feitas de maneira
repetitiva, por um ou mais alunos
contra um ou mais colegas. No Brasil, pesquisa realizada em 2010 com
5.168 alunos de 25 escolas públicas
e particulares revelou que as humilhações típicas do “bullying” são frequentes em alunos da 5ª e 6ª séries.

A deputada Dra. Silvana
(PMDB), por meio do projeto de lei
11/12, propôs a criação da tarifa
social de energia elétrica para os
hospitais públicos e filantrópicos
do Estado. As instituições deverão estar inscritas num Cadastro
Único para Programas Sociais do
Governo do Estado do Ceará, a
ser criado, desde que atendam
as condições que serão definidas
sobre o direito à Tarifa Social de
Energia Elétrica, nos termos do regulamento. Ainda segundo o projeto, a tarifa será caracterizada por
descontos incidentes sobre a tarifa
aplicável pelas distribuidoras.

A instalação de câmeras de
segurança nos ônibus intermunicipais do Estado foi proposta pela
deputada Rachel Marques (PT),
por meio do projeto de lei 20/12.
A proposta obriga as empresas
de ônibus que operam transporte
coletivo intermunicipal de passageiros, cujas concessões foram dadas pelo Poder Público Estadual, a
instalar o equipamento no interior
de seus veículos. Para a deputada, a
aquisição das câmeras não acarretará grandes ônus à transportadora, e pode coibir assaltos nas linhas
de ônibus, bem como aumentar a
segurança pública dos passageiros.

A infertilidade é uma doença
que afeta um em cada dez casais em idade fértil. Após anos
de pesquisa, surgiu a técnica de
fertilização in vitro que permite a
realização do sonho de ter filhos
a muitos casais, até então sem a
possibilidade de tratamento. Ocorre que a abordagem terapêutica
ainda é bastante onerosa para a
grande maioria da população. Por
meio do projeto de lei 47/12, a
deputada Eliane Novais (PSB) autoriza o poder público estadual a
firmar convênios para a realização
de tratamentos de fertilização, com
técnicas de reprodução assistida.

>> Sineval Roque (PSB)

>> Dedé Teixeira (PT)

>> Dra. Silvana (PMDB)

>> Rachel Marques (PT)

>> Eliane Novais (PSB)

As possibilidades de Hélio Rôla
arte múltipla e polifônica do artista cearense Hélio Rôla pode
ser vivenciada na exposição “Caminhos
e Percursos de Hélio Rôla” no sobrado
Dr. José Lourenço. Um dos nomes mais
representativos das artes visuais cearenses, o também médico e cientista, é
homenageado com uma exposição elucidativa da importância de sua obra. Na
exposição, seus visitantes terão acesso
aos desenhos, colagens, esculturas, gravuras, mídias digitais e pinturas, desenvolvidas dos anos 90 aos dias atuais.
A coletânea das obras apresenta um
grito de Hélio Rôla pela alegria de se viver
bem em um mundo mais humano e feliz,
ou seja, com mais possibilidades. O local
escolhido para expor seu trabalho reflete
uma arquitetura favorável a enaltecer as
obras do pintor, e em cada sala apresenta
uma visão distinta do artista. Em geral,

os anos 80 e 90. Não se calou com a
poluição sonora “instalada” no bairro
onde morava, forçando-o a deixar para
trás sua morada de uma vida inteira,
buscando assim, uma nova possibilidade de criar suas obras e viver melhor..

A

serviço

muda-se a técnica e a linguagem, porém,
a cabeça de Hélio continua intacta e produzindo obras singulares de sua luta pela
civilidade humana.
Inquieto e sempre atento à sua
participação no mundo, Hélio Rôla
constrói um dos percursos mais pro-

vocativos e fluentes no segmento de
arte política. O artista combatente que
desafiou a cultura local na defesa da
dita Escola Chico da Silva, nos anos
70, é o mesmo que denunciou o perigo iminente do turismo sexual que se
infiltraria na Praia de Iracema, entre

A exposição “Caminhos e
Percursos de Hélio Rôla” está
em cartaz até o dia 05 de agosto
no Sobrado Dr. José Lourenço,
na Rua Major Facundo, nº 154,
no centro de Fortaleza. O horário
para visitação é de terça a sexta
de 9h às 18h, sábado de 10h às
19h e no domingo de 10h às
14h. Entrada Gratuita.
Contato: (85) 3101.8827

+cultura
LIVRO

O que muda para você?
A criação do programa visa,
sobretudo, a garantir a universalização do acesso à educação
básica a crianças, adolescentes,
jovens e adultos que se encontram afastados da escola por
motivo de tratamento de saúde. Acredita o parlamentar que
ao assegurar o acompanhamento aos educandos hospitalizados, por meio de ações pedagógicas específicas, o Estado
passa a atuar de forma efetiva
na promoção da atenção integral desses jovens, num momento delicado de suas vidas.

O que, à primeira vista, pode parecer um simples apelido inofensivo
pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa. Além de um
possível isolamento ou queda do
rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças
psicossomáticas e sofrer algum tipo
de trauma que influencie traços
da personalidade. As campanhas
publicitárias podem ter importante
papel na conscientização dos efeitos danosos, incentivando programas preventivos junto aos jovens
sobre os malefícios dessa prática.

A medida, conforme a autora do projeto, busca amenizar as
necessidades e carências enfrentadas pelos hospitais públicos
e filantrópicos. A redução com
gastos de energia elétrica pode
garantir melhores condições de
atendimento na saúde, uma vez
que será possível aos gestores
economizarem e reforçarem os
investimentos, tanto em pessoal como material nas unidades
hospitalares. A repercussão da
medida para as distribuidoras de
energia elétrica será insignificante, mas de grande contribuição
social, reforça Dra. Silvana.

O aumento da criminalidade
no país, principalmente no que
diz respeito ao número de assaltos no interior dos ônibus coletivos tem se tornado rotineiro, fato que pode ser evitado por meio
de investimento em dispositivos
de segurança pela empresa
transportadora de passageiros.
Além de garantir maior segurança aos seus funcionários e passageiros, a medida pode evitar
atos de vandalismo, depredação,
roubos e furtos verificados no
interior dos ônibus.

Os métodos evoluíram e
temos, hoje, taxas de gravidez
e aparelhagem para tratamentos reprodutivos semelhante
aos melhores centros do mundo. Mas falta dar acesso a uma
grande parcela da população aos
avanços da reprodução assistida. Como um país populoso e,
por isso, mais preocupado com
o controle de natalidade do que
com os que sofrem com a falta
de filhos, pouca atenção se dá ao
assunto. Por meio desse projeto
pretende-se, através do serviço
público, oferecer essa tecnologia
a casais inférteis de baixa renda.

>> Leonardo Pinheiro (PSD), deputado
“Indico o livro ‘Convém Sonhar’ da
jornalista Miriam Leitão. Em sua obra
estão reunidas crônicas marcantes, publicadas ao longo de seus mais de vinte
anos de carreira. A maioria dos textos
para compor seu livro foi extraída da
coluna que começou como Panorama
Econômico e acabou se transformando na Coluna
Miriam Leitão. Uma obra importante de uma profissional que sabe retratar a história recente do país,
com os acontecimentos que marcaram a sociedade,
a política e a economia”.

FILME

>> Haroldo Maranhão, Coordenador de
Planejamento e Informática
“No filme ‘Stardust – O Mistério da Estrela’ a fantasia é retratada na saga de
um jovem rapaz que, ao prometer trazer
para sua amada uma estrela cadente,
envolve-se em muitas aventuras, já que
para cumprir o que disse, precisa atravessar um reino mágico com bruxas, muitos
feitiços e personagens fantásticos. O longa-metragem
é baseado num livro do escritor Neil Gaiman, autor de
muitas obras de fantasia que misturam a vida real com
contos de fadas e mágica. Um filme de deuses pagãos”.

CD

>> Danielle Pinheiro, jornalista
“O Cd ‘Elo’ da cantora Maria Rita
traz canções inéditas que fazem
parte do seu repertório de show
e também composições nunca
cantadas em público, com uma
interpretação bem intimista. As
outras canções são clássicos, como ‘Menino do Rio’
(Caetano Veloso), ‘Só de Você’ (Rita Lee e Roberto
de Carvalho), ‘Nem um Dia’ (Djavan) e ‘A História de
Lilly Braun’ (Edu Lobo e Chico Buarque), com uma
nova roupagem, bem particular e marcante”.
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Exploração infantil

Agentes de Saúde

O senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) saudou
a aprovação do projeto que pune com mais rigor
os aliciadores da prostituição infantil. O Projeto
do Senado foi aprovado por unanimidade na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), da qual Eunício é presidente.

O deputado federal Danilo Forte (PMDBCE) luta para reverter um possível adiamento
da vinda da Refinaria Premium II para o Ceará.
“Este é um momento de união de forças e de
mobilização para que o nosso estado não seja,
mais uma vez, prejudicado”, afirma.

Na Assembleia, a deputada Bethrose (PRP)
louvou a iniciativa da Câmara Federal de criar
mais uma CPI para investigar a exploração
sexual de crianças. “Parabenizamos a
iniciativa e esperamos que seja feito um
grande trabalho. “Isso vai mostrar o quanto
este crime é grave e destrói a infância
brasileira”, disse.

Já o secretário-executivo do Conselho de Altos
Estudos da AL, Eudoro Santana, se mostra
tranquilo diante da possibilidade, por acreditar
que a mudança de planos da Petrobras deve
passar pelo conselho da empresa, o que não
aconteceu ainda. “Caso aconteça o Ceará vai
lutar politicamente”, afirmou.

EM FAVOR DO DNOCS 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

O deputado federal Eudes Xavier (PT-CE) cobra
o fortalecimento do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (Dnocs), instituição
centenária que vem enfrentando uma grave
crise. Ele quer uma solução para a suspensão
do pagamento da complementação salarial dos
servidores, aposentados e pensionistas.

O deputado Ariosto Holanda (PSB-CE) lançou,
em Brasília, o 9º Caderno de Altos Estudos Assistência Tecnológica às Micro e Pequenas
Empresas. O documento reúne seminário
realizado na Casa pelo Conselho de Altos
Estudos e Avaliação Tecnológica, para debater a
Extensão Tecnológica no País.

O deputado Antonio Carlos (PT) esteve
em Brasília, para discutir o assunto, bem
como a estiagem no Ceará. Esteve na
audiência pública na Comissão de Trabalho,
Administração e Trabalho da Câmara,
requerida por Eudes, para debater o fim dos
benefícios aos servidores do órgão.

O deputado Sérgio Aguiar (PSB) defende
na AL mensagem do Executivo que cria
o programa de bolsas de monitoria e de
tutoria na rede estadual de ensino. Trata-se
de um incentivo a uma maior participação
de estudantes em atividades de ações
pedagógicas e projetos educacionais.

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

