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Projeto ALcance
capacitou mais de mil
estudantes para o Enem
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Preparação> Enem

PALAVRA DO PRESIDENTE

ALcance preparou 1.200 alunos de escolas
públicas para o Enem

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

A Assembleia do Ceará dá mais um
passo no sentido de consolidar a meta
da Mesa Diretora de uma efetiva participação do Legislativo no incentivo
à educação. Por meio da Universidade do Parlamento Cearense, o Projeto
ALcance preparou este ano cerca de
1.200 estudantes de escolas públicas
para concorrerem a uma vaga no ensino superior, qualificando-os para a
prova do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Desse total, 700 alunos
participaram de um exame simulado e
os seis com melhor desempenho foram premiados com ‘tablets’, em reconhecimento aos resultados obtidos.
Após as eleições municipais, a
Assembleia Legislativa retomou as
suas atividades, normalizando o
horário das sessões ordinárias. Os
parlamentares prosseguem à apreciação das matérias em tramitação,
agora com ênfase na Lei Orçamentária Anual do Executivo para 2013,

que deve ser analisada e votada até
o final deste ano legislativo.
No mês de outubro, a Universidade do Parlamento Cearense completou cinco anos de existência, pontuada por um trabalho bem sucedido no
que se refere à qualificação e formação de carreiras legislativas, além de
vários cursos voltados para o público
cearense. A Universidade atende cerca de 3 mil pessoas por ano, um total
de 15 mil desde sua fundação.
Em dezembro, a Mesa Diretora
implantará em definitivo mais uma
ação do programa AL Sustentável,
como parte do nosso compromisso
com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). Trata-se do
programa Ecoelce, em parceria com
a Coelce, que vai possibilitar, por
meio de um posto de coleta instalado nas dependências da Casa, a
troca de resíduos por descontos na
conta de energia elétrica.

Denuncie, sugira, manifeste-se
Queremos ouvir a sua voz
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(0XX85) 3277.2500
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http://www.al.ce.gov.br
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(0XX85) 3257.9797
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ALcance premia alunos que tiveram o melhor
desempenho no exame simulado
O projeto preparou 1.200 estudantes de escolas públicas para o exame nacional
Universidade do Parlamento
Cearense (Unipace) realizou,
no dia dois de novembro, a solenidade
de premiação dos seis alunos que se
destacaram no simulado do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado pelo Projeto ALcance. O programa prepara alunos de escolas públicas para concorrerem ao exame
nacional de acesso ao ensino superior.
Os seis estudantes com melhor desempenho receberam tablets em reconhecimento aos bons resultados obtidos
na prova. Eles alcançaram a melhor nota
geral, a melhor nota em “Matemática e
suas tecnologias”, a maior quantidade
de acertos na Redação, o melhor índice
em “Ciências da Natureza”, o melhor em
“Linguagens, códigos e suas tecnologias”

A

e o melhor em “Ciências Humanas”.
Segundo a diretora de Gestão e
Ensino da Unipace, Lindomar Soares,
a data da solenidade teve que ser modificada por conta do calendário eleitoral municipal. Mas o local do evento
foi mantido e a premiação ocorreu no
sexto andar do Anexo II da Assembleia
Legislativa, Edifício Deputado José
Euclides Ferreira Gomes.
A entrega dos prêmios foi feita
após um aulão de revisão de conteúdo para os cerca de 1.200 jovens beneficiados pelo projeto, que fizeram a
prova do Enem nos dois dias subsequentes, 3 e 4 de novembro. “Essa é
uma oportunidade para que os alunos
possam vivenciar o mesmo modelo do
Enem nacional para assim conquis-

tarem seu acesso às universidades”,
acrescenta Lindomar.
O sexteto foi escolhido entre um
grupo de 700 alunos submetidos ao
simulado nos dias 12 e 13 de outubro.
“A prova teve o mesmo nível do sistema privado. O projeto tem material
didático e professores de referência”,
destaca a diretora.
O projeto ALcance é um curso preparatório voltado para alunos e egressos da escola pública, desenvolvido ao
longo deste ano. Eles assistiram as aulas
gratuitas, sempre realizadas aos sábados. Em 2012, somente estudantes de
Fortaleza e Tauá participam da iniciativa da Assembleia. A expectativa é de
que as aulas passem a ser ministradas
também para alunos da Região Metro-

politana de Fortaleza já a partir de 2013
e que o projeto possa ser estendido gradativamente para outras regiões do Ceará, segundo afirmou Lindomar Soares.
Os estudantes premiados com tablets foram: Larissa Miranda de Menezes, Keila Giullianna Braga Reis, Beatriz
Oliveira Nascimento, Lívia Ana de Sá
Gomes, Sérgio Helano Barbosa Capistrano e Alana Castro de Sousa. Além
destes, Vanessa de Araújo Moura e Maria Elâni da Silva Lopes também foram
premiadas com tablets, por sorteio.
Conforme a avaliação da diretora
de Gestão e Ensino da Unipace, Lindomar Soares, a premiação serviu como
estímulo para os demais alunos. “Todos são capazes de atingir bons resultados”, disse.
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SESSÕES >PLENÁRIO

AL Sustentável > Ecoelce

AL retoma trabalhos após eleições 2012

Em parceria com a Coelce, Assembleia trocará
resíduos por descontos na conta de energia

Foco será a discussão e votação do Orçamento Estadual do próximo ano
e volta do recesso originado pelas eleições municipais 2012, a
Assembleia Legislativa reiniciou os trabalhos da 28ª legislatura com debates
sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA)
enviada pelo Governo do Estado. A matéria estima a receita e as despesas do
Poder Executivo para o ano de 2013.
A proposta prevê um orçamento
de R$ 19 bilhões para o próximo ano.
A data limite para a aprovação é 22 de
dezembro. Os deputados estaduais só
podem entrar no recesso parlamentar
de fim de ano previsto no Regimento
Interno da Casa se votarem a LOA.
Deputados e sociedade civil podem
propor emendas à mensagem do Governo até 7 de dezembro. A matéria tem
como relator o deputado Sérgio Aguiar
(PSB). Os deputados Danniel Oliveira
(PMDB) e Antônio Granja (PSB) são os
sub-relatores.

Posto estará apto a iniciar o processo de coleta a partir do mês de dezembro

D

>> Presidente Roberto Cláudio abre a primeira sessão ordinária após o pleito municipal

PREFEITO ELEITO
O retorno às sessões plenárias também foi marcado pelos cumprimentos
dos deputados ao presidente da AL e
prefeito eleito de Fortaleza, Roberto
Cláudio (PSB). Ele disputou o segundo
turno com o candidato do Partido dos
Trabalhadores (PT), Elmano de Freitas.
Ganhou com 53% dos votos da capital.
O socialista foi parabenizado tanto
por aliados quanto por opositores do
processo eleitoral. Recebeu desejos de
boa administração até do deputado
Heitor Férrer (PDT), com quem polarizou a disputa por uma das vagas no
segundo turno.
Dois dias após a oficialização do resultado, Roberto Cláudio reiterou em
entrevista à FM Assembleia (96,7 MHz),
compromissos assumidos durante a
campanha - tais como a implantação do

Assembleia Legislativa do Ceará vem consolidando cada
vez mais a sua política de ações socioambientais adotadas pela atual
Mesa Diretora. O mais recente avanço nessa área refere-se à instalação,
nas dependências da Casa, de um
posto de coleta do programa Ecoelce.
Realizado em parceria com a Coelce,
o posto vai possibilitar a troca de resíduos por descontos na conta de
energia elétrica, e a expectativa é
que já esteja apto a iniciar o processo
de coleta no mês de dezembro. A
parceria com a Coelce foi fechada há
um mês, mas vem sendo construída
desde o início de 2012. A iniciativa
faz parte do programa AL Sustentável que tem como carro chefe o programa de carbono neutro e já proporcionou o plantio de 14 mil mudas
de árvores na Serra da Ibiapaba.
O quiosque do Programa Ecoelce
já está instalado no Espaço do Povo
da Assembleia Legislativa, no hall de
entrada do edifício sede da AL. O posto de coleta é uma estrutura de 15
metros quadrados com entrada pela
rua Francisco Holanda. O espaço conta com uma balança de precisão e um
container para armazenar os resíduos que serão descartados depois. Lá,
os clientes podem se cadastrar para
transformar lixo em créditos na conta
de energia. Pessoas físicas e jurídicas
podem se cadastrar no projeto, bastando apresentar a conta de luz para
receber o cartão do Ecoelce. Após o
cadastro, o cliente poderá levar os
resíduos pré-separados por tipo até
o ponto de coleta de sua preferência.

A

Nos próximos dois
meses, vou me
dividir na tarefa
de já ir pensando
na transição e,
ao mesmo tempo,
dar conta de
entregar a Casa
(Assembleia) com
compromissos
cumpridos”.
Roberto Cláudio, presidente da
Assembleia Legislativa e prefeito
eleito de Fortaleza

bilhete único para o transporte público
nos primeiros seis meses de administração, além da ampliação da Guarda Municipal. “Nos próximos dois meses, vou
me dividir na tarefa de já ir pensando na
transição e, ao mesmo tempo, dar conta de entregar a Casa (Assembleia) com
compromissos cumpridos”, declarou.
Ele agradeceu o carinho recebido
pelo eleitorado nas atividades realizadas em todas as regiões da cidade. “Eu
saio (da eleição) muito mais humilde,
solidário e mais conhecedor da alma e
do coração da gente de Fortaleza”.
Segundo ele, o secretariado do seu
governo será composto prioritariamente por quadros técnicos, levando em
conta os critérios da probidade e competência. Desta forma, Roberto Cláudio
afirmou que pretende tocar as obras de
infraestrutura pensadas para melhorar
a mobilidade urbana da capital cearense na Copa das Confederações, em julho

de 2013, e na Copa do Mundo, em julho
de 2014.
O deputado e prefeito eleito adiantou
que a Prefeitura se encarregará das desapropriações no entorno dos pontos da
Via Expressa escolhidos para a construção de túneis. Hoje, os executivos municipal e estadual divergem sobre de quem
é a competência de indenizar e transferir
as famílias e pontos comerciais.

serviço
A tramitação da LOA
e de todos os projetos
apresentados por deputados,
Executivo e Judiciário podem
ser acompanhados em tempo
real. Basta acessar o site da
Assembleia na Internet. O
endereço é www.al.ce.gov.br

saiba+
O projeto da Coelce existe desde
janeiro de 2007 e tem atualmente
mais 400 mil clientes cadastrados.
Já foram contabilizados em torno
de 12.700 toneladas de resíduos
e cerca de R$ 1,5 milhão em
descontos na conta de luz.

Materiais que podem
ser reciclados
Papel e papelão, garrafas de
plástico de refrigerante, latas
de cerveja e refrigerante,
embalagens de vidro, ferros em
geral, arames, pregos, plásticos e
óleo de cozinha, pilhas, baterias e
materiais de difícil descarte.

Esse é um projeto de continuidade. A ideia é que
a Assembleia se torne um vetor de disseminação
de ações de impacto socioambiental.”
Joscely Tabosa, Chefe da Diretoria Adjunta
Operacional da Assembleia Legislativa

Utilizando uma máquina como as de
cartão de crédito e um sistema online,
os resíduos são pesados e o valor em
bônus é creditado automaticamente
na conta de energia do cliente.
Segundo o chefe da Diretoria Ad-

junta Operacional da Casa, Joscely
Tabosa, a estrutura do posto de coleta
de resíduos está praticamente pronta,
e a Diretoria está cuidando dos convênios e das parcerias com instituições que farão o processamento dos

resíduos. Dentre os materiais que podem ser reciclados, o posto receberá
papel e papelão, garrafas de plástico
de refrigerante, latas de cerveja e refrigerante, embalagens de vidro, ferros em geral, arames, pregos, plásticos
e óleo de cozinha.
Segundo Tabosa, o posto da Assembleia será habilitado também para
receber pilhas e baterias, materiais de
difícil descarte. Há apenas uma empresa no País especializada em dar o
destino correto a esse tipo de resíduo
e já está conveniada com a Casa. “Esse
é um projeto de continuidade. A ideia
é que a Assembleia se torne um vetor
de disseminação de ações de impacto
socioambiental”, afirmou.
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flash do parlamento

>> Deputado Ely Aguiar (PSDC) lê a Ordem do Dia da primeira sessão ordinária após a eleição, presidida pelo deputado Roberto Cláudio
(PSB), logo após sua vitória nas urnas

>> Deputados Antonio Carlos e Dedé Teixeira , do PT,
com o deputado Ivo Gomes do PSB (centro), atual
chefe de gabinete do Governador do Estado

>> Deputados Rogério Aguiar (PSDB) e Gony Arruda (PSD), atual secretário de Esportes do Ceará

>> Deputada Fernanda Pessoa (PR)

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB)

Deputados retomam sessões e
parabenizam presidente da Casa por
vitória nas urnas
A Assembleia Legislativa do Ceará retornou ao ritmo normal de atividades,
realizando sessão ordinária no dia 30 de outubro, a primeira após o segundo
turno da eleição municipal. Os deputados retomaram a discussão de matérias
importantes. O destaque é para a Lei Orçamentária Anual do Ceará que será

>> Presidente Roberto Cláudio recebe os cumprimentos do
deputado Antônio Carlos (PT)

o principal foco das análises daqui para frente. A sessão ocorreu em clima de
tranquilidade, sem resquícios dos embates eleitorais, e os parlamentares da
oposição e situação parabenizaram o presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio, por sua vitória nas urnas no dia 28, como prefeito eleito de Fortaleza.

>> Deputados Danniel Oliveira (PMDB) e o Primeiro Vice-Presidente
da Casa, José Sarto (PSB)

>> Deputada Rachel Marques (PT))

>> Deputado Fernando Hugo (PSDB)

>>Deputado Lucílvio Girão (PMDB)

>> Deputado Manoel Duca (PRB)

>>Deputado Roberto Mesquita (PV).

>> Deputado Welington Landim (PSB)

>>Deputado Professor Teodoro (PSD)

>> Deputado Carlomano Marques (PMDB)

>>Deputado Lula Morais (PC do B)
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Conselho> Altos Estudos

Cursos> Formação

Pacto pelo Pecém fará diagnóstico a partir
das questões levantadas na primeira fase

Universidade do Parlamento Cearense
completa cinco anos de funcionamento

Assembleia reuniu habitantes da região e os diversos setores envolvidos no CIPP
Pacto pelo Pecém está na fase
de sistematização das principais questões levantadas durante a
rodada de debates. Essa primeira etapa envolveu diversos segmentos da
sociedade ligados ao setor, que fizeram a exposição dos principais problemas que entravam o desenvolvimento do Complexo Portuário do
Porto do Pecém. Sistematizadas as
questões, haverá a consolidação de
um diagnóstico da situação atual do
CIPP sob o ponto de vista dos diversos
setores envolvidos, como as prefeituras, habitantes da região, movimentos
sociais, empresários, trabalhadores,
moradores da região, além dos representantes do Poder Público Municipal,
Estadual e Federal.
O Pacto iniciou seus trabalhos
em maio, realizou reuniões durante
todo o mês de julho e encerrou sua
primeira fase em agosto, congregando os núcleos de entidades, órgãos e
instituições envolvidas no desenvol-

O

vimento do CIPP. Respondendo a um
questionário comum a todos, foram
discutidas as influências, planos e repercussões no cotidiano das instituições envolvidas no Pacto.
O presidente do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos
da Assembleia Legislativa, deputado
Lula Morais (PCdoB), ao apresentar o
balanço dos trabalhos realizados no
primeiro semestre de 2012, destacou
as atividades do Pacto. Ao longo do
semestre, foram realizadas reuniões
com diversos setores, entre eles prefeituras, entidades ambientalistas,
sociedade civil, empresas instaladas
no CIPP; Adece e Câmaras Setoriais;
Fórum dos Trabalhadores do CIPP; colegiados profissionais; poder público
Federal e Estadual e setor produtivo.
Conforme Lula Morais, o Pacto pelo
Pecém visa a construir uma estratégia
para o desenvolvimento sustentável
do CIPP, discutindo os aspectos positivos e negativos sob o ponto de vista

econômico, social, ambiental e político. “Paralelo a isso, é preciso compreender, analisar, estudar e aprofundar
as discussões sobre o complexo, para
apresentar propostas de governança
sobre o seu processo de implantação
e desenvolvimento, tirando o máximo
de proveito para o Estado”, acrescentou o parlamentar.
Para conhecer duas experiências
de concentração industrial, desenvolvidas a partir de processos diferenciados, e de modo a auxiliar na reflexão
sobre os rumos a serem adotados
na implantação do CIPP, uma delegação de parlamentares visitou logo
no início dos trabalhos, o Complexo
Industrial Portuário de Suape, em
Pernambuco, e, na sequência, o Polo
Petroquímico de Camaçari, na Bahia.
O Conselho de Altos Estudos deu
continuidade também às ações de
acompanhamento da execução do
Pacto das Águas (Plano Estratégico
dos Recursos Hídricos do Ceará) e do

Pacto pela Vida (Plano de Enfrentamento às Drogas). Desenvolveu ainda
a primeira versão de uma minuta de
Lei Estadual para criação de uma Política de Convivência com o Semiárido
Cearense, em complemento ao Pacto
pelo Semiárido.
Já o Pacto pela Vida realizou duas
reuniões com grupos de consultores; uma consulta institucional para
acompanhamento das ações pactuadas no Plano Integrado de Enfrentamento às Drogas e duas reuniões
ampliadas com colaboradores, no
sentido de avaliar as ações realizadas,
mobilizar instituições parceiras e monitorar o Plano Integrado.
Por sua vez, o Pacto das Águas teve
como produtos a elaboração de um
Cenário Atual (2008) e de um Plano
Estratégico dos Recursos Hídricos cearenses (PERH) de forma consensual,
buscando assegurar a sua execução
através da pactuação de compromissos entre as instituições participantes.

Desde sua criação até hoje a Universidade já deu cursos para 15 mil pessoas
Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) celebrou em
outubro cinco anos de existência. Criada
em outubro de 2007, por meio da Resolução 555/07, aprovada pela Mesa Diretora, e alterada pela Resolução 558/08,
a instituição deu início naquele ano à
realização de convênios com entidades
educacionais públicas e privadas de excelente conceito no meio acadêmico. De
acordo com estimativas da direção,
contando com todos os cursos oferecidos até hoje, a Unipace já atendeu cerca
de 3 mil pessoas por ano, somando um
total de 15 mil pessoas assistidas nestes
cinco anos de funcionamento.
Em seu primeiro ano de atividades,
teve destaque o Projeto Superação, um
programa de escolarização de adultos para os próprios funcionários da
Assembleia, que oferta educação nos
níveis fundamental e médio àqueles
que não tiveram a oportunidade de
cursá-los. Para a presidente da universidade, deputada Patrícia Saboya (PDT),
a educação é o maior instrumento de
trabalho e de desenvolvimento pessoal
e social, “e só por meio dela é possível
reduzir as desigualdades sociais e regionais existentes no Brasil”.
“Não poderíamos qualificar o topo
esquecendo as bases, aquela grande parcela de servidores que conosco convivem
no dia-a-dia e que, submetidos a enormes desigualdades socioeconômicas, foram excluídos do processo de educação
básica”, acrescenta a parlamentar.
Entre os cursos realizados pela universidade nestes cinco anos estão ainda
as pós-graduações em “Gestão Pública

A

Parlamentar”, em “Administração Legislativa” e em “Ciências Políticas, Sociedade e Governo”; especialização em
”Gestão Pública e Política e Legislação”;
o PréVest, que abriu as portas para estudantes que desejavam entrar no curso
superior e não tinham oportunidade,
além do MBA em Políticas Inovadoras e
o Mestrado em Economia, em parceria
com a Universidade Federal do Ceará.
O Mestrado em Economia é focado
na linha de pesquisa em Setor Público.

As inscrições para o processo seletivo
já estão abertas e seguem até o dia 14
de dezembro. Essa é a primeira turma
do mestrado em Economia envolvendo
parceria entre as duas instituições. Segunda a diretora de Gestão e Ensino da
Unipace, Lindomar Soares, o curso terá
duas linhas de pesquisa: Setor Público e Finanças e Seguros. As aulas serão
ministradas por professores da UFC nas
instalações da Unipace, anexo II da Assembleia Legislativa.

Para a presidente da Unipace, porém, o grande destaque entre as iniciativas da universidade é o projeto
“ALcance”, que vem com o objetivo
de fortalecer a preparação dos alunos
oriundos do Sistema Público de Ensino,
com vistas a obterem melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). “Espero, cada vez mais,
que possamos proporcionar educação,
qualificação e um diferencial aos servidores da Assembleia, como também de
todo o Ceará, pois a profissionalização
é caminho para o desenvolvimento”,
ressalta a deputada.
Mais um destaque entre as realizações da Unipace foi a mudança de suas
instalações, do antigo prédio da avenida
Pontes Vieira para o edifício Deputado
José Euclides Ferreira Gomes, anexo II
da Assembleia. Para a diretora de Gestão e Ensino da universidade, Lindomar
Soares, a instituição é, antes de tudo,
um instrumento de melhor qualificação
para os servidores da Casa e exerce um
papel preponderante também nas Câmaras Municipais do Estado, nos Centros
Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e nos
Institutos Centros de Ensino Tecnológico
(Centec), com a transmissão de vários de
seus cursos para o interior, por meio da
ferramenta de vídeo-conferência.
“A Unipace trabalha sobre três pilares: a Educação Legislativa; as Política
Públicas, que contribuem para o desenvolvimento do Estado; e a Responsabilidade Social, oferecendo acesso à
educação básica e ao ensino superior
àqueles que não tiveram oportunidade
anteriormente”, concluiu.
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Ação Parlamentar

cultura
alESPECIAL

Confira as ações e projetos dos parlamentares
ISENÇÃO PARA
PROJETO SOCIAL

CEARÁ PARA
OS CEARENSES

Projetos de autoria do deputado Camilo Santana (PT) propõem
benefícios a comunidades rurais
por meio de suas associações comunitárias sem fins lucrativos. O
primeiro institui a Tarifa Social de
Energia Elétrica para Abastecimento de Água Rural, voltada a comunidades rurais que possuam um
sistema de abastecimento. Outro,
de indicação, sugere isenção do
pagamento da remuneração anual
pela utilização da faixa de domínio, para implantação de projeto
de cunho social, e a utilização e
gerenciamento das redes de distribuição de água e esgoto.

Projeto de Indicação 46/12, da
deputada Patrícia Saboya (PDT), propõe a criação do Programa O Ceará
para Cearenses – conhecendo a história, a cultura, a arte e as riquezas
naturais do Ceará. A iniciativa sugere a realização de campanhas com a
participação do público interno com
a instituição da meia-entrada para
visitas aos equipamentos públicos
histórico-culturais, cujo acesso exija
o pagamento de ingresso tais como
museus, zoológicos e projetos culturais patrocinados exclusivamente
com recursos públicos. O benefício
seria garantido ao cidadão no município onde ele reside.

>> Camilo Santana (PT)

>> Patrícia Saboya (PDT)

A criação do Território Estratégico do Pecém foi proposta por
meio do projeto de lei 081/2012,
de autoria da deputada Bethrose
(PRP). A área seria formada pelos
municípios de São Gonçalo do
Amarante, Caucaia, Paraipaba,
Paracuru, São Luis do Curu, Umirim, Pentecoste e Itapipoca. O objetivo é estender geograficamente
a área de desenvolvimento criada
pela implantação do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP), de forma que outros municípios da região sejam beneficiados com os investimentos
realizados, formando um ciclo
econômico virtuoso na região.

INTERNAÇÃO
DOMICILIAR

RECUPERAÇÃO DE
DROGADICTOS

Projeto de Indicação 11/12, de
autoria do deputado Carlomano
Marques (PMDB), institui o Programa de Internação Domiciliar no
Estado (InterdomCE). O objetivo é
contribuir para a melhor utilização
de leitos hospitalares, reduzindo
a permanência e aumentando a
rotatividade dos leitos clínicos e
cirúrgicos; evitar hospitalização
desnecessária; reduzir taxas de
reinternações; minimizar riscos de
infecção hospitalar, intensificar os
períodos livres de intercorrências
hospitalares; e permitir melhores
condições para a reintegração no
grupo familiar ou de apoio.

O deputado Ronaldo Martins
(PRB) está propondo, por meio do
projeto de indicação 16/12, a criação do Fundo Estadual para Recuperação de Drogadictos (Ferd).
Seria criado com recursos provenientes de doações, emolumentos
e multas arrecadadas no controle
e fiscalização de drogas e medicamentos controlados. Os repasses
seriam investidos no custeio dos
trabalhos realizados por organizações da sociedade civil que
desenvolvem atividades específicas de atenção e recuperação de
drogadictos, sua reinserção social,
tratamento e recuperação.

>> Bethrose (PRP)

>> Carlomano Marques (PMDB)

>> Ronaldo Martins (PRB)

TERRITÓRIO DO PECÉM

Duas visões e um
único sentimento
uas viagens visuais através das
lentes de Dário Gabriel e Jarbas
Oliveira revelam a poesia que reside nos
modos de vida, arte e cultura do povo,
assumindo distintos recortes geográficos: o bairro das Goiabeiras, na capital
cearense, e a cidade de Abaetetuba, no
Pará. As exposições conjuntas de “Goiabeiras - Outros Mares” por Dario Gabriel
e “Da Cor do Norte - Brinquedos de Miriti” por Jarbas Oliveira possuem cerca
de 20 imagens de cada projeto e estão
abertas para visitação no Sobrado Dr.
José Lourenço. Nas duas exposições os
artistas demonstram um único sentimento: registrar os costumes populares
ao mesmo tempo propor uma reflexão
sobre a importância da sua preservação.
Situada a seis quilômetros do cen-

D

tro de Fortaleza, na costa oeste, está
a praia das Goiabeiras, faixa litorânea
pertencente a comunidade do Pirambu, um dos maiores bairros da cidade
com mais de 45 mil habitantes. Enviado a uma pauta no local em 2010,
Dário Gabriel descobriu esse “pedaço
da cidade de visão paradisíaca, que
remete aos anos 60 e 70, guardando
resquícios do modo de viver de pequenas comunidades do litoral, em meio
ao violento caos urbano e a intensa
pressão demográfica”. O encantamento levou à produção das fotos para a
exposição e o livro “Goiabeiras - Outros
Mares”, a ser lançado em 2013, na sequência da exposição fotográfica.
Já a mostra fotográfica de Jarbas
Oliveira advém do projeto homônimo

“Da Cor do Norte - Brinquedos de Miriti”, composto a partir da Caixinha-Livro na edição com 200 páginas de
textos e fotos para contar a história
do artesanato relacionado às festas do
Círio de Nazaré em Belém e do Círio da
Conceição em Abaetetuba (Pará), junto às miniaturas dos brinquedos feitos
pelos artesãos do município.

serviço
As exposições estarão em cartaz
até fevereiro de 2013 no Sobrado
Dr. José Lourenço, Rua Major
Facundo, 154. De Terça a Sexta
das 09h às 18h e Sábados das
10h às 18h. Gratuita.

+cultura
FILME

O que muda para você?
Os projetos buscam remover os obstáculos que impedem a concretização do acesso à água e ao saneamento
pelas comunidades rurais. O
primeiro vai garantir às que
possuem o sistema de abastecimento de água ou o Gestão
Sisar o direito a uma tarifa
de energia elétrica de menor
valor. O segundo permite que
famílias de comunidades rurais possam usufruir da rede
de água e esgoto que eventualmente percorre em sentido
longitudinal ou transversal
nas rodovias cearenses.

Apesar dos incentivos existentes, a maioria dos moradores
nunca foi a um museu ou a um
centro cultural, e não conhecem o zoológico instalado em
seu próprio município. Além da
consciência cultural, faltam-lhe
as condições financeiras que viabilizam o acesso. Esses equipamentos exigem ingresso e, como
grande parte da população cearense ainda se encontra excluída
devido à baixa renda, torna-se
necessário o incentivo do Poder
Público para viabilizar o acesso
do público interno.

A implantação do Território
Estratégico do Pecém tem por
meta principal promover o desenvolvimento sustentável da
região do Vale do Curu, pela implantação de políticas públicas
e privadas que propiciem novos
investimentos e a instalação de
novas empresas e serviços. Com
a iniciativa, pretende-se ainda
garantir ações de capacitação
profissional da população local,
assegurando a permanência na
região dos empregos gerados
pelas empresas que funcionarão no CIPP.

A medida humaniza o tratamento. 70% das doenças são
passíveis de tratamento em domicílio. A implantação do programa garantirá o atendimento
domiciliar de pacientes de todas
as idades, reduzindo os riscos
decorrentes das internações de
longa permanência. Propiciará a
redução da média de permanência, proporcionando o aumento
na oferta de leitos. Pela proposta,
o Interdom-CE deve atuar em duas modalidades de atendimento:
atendimento domiciliar e internação domiciliar.

A criação do Ferd apoiará o
trabalho de dezenas de organizações não governamentais
que desenvolvem o trabalho
de recuperação de drogadictos
sem qualquer apoio ou contribuição financeira por parte do
Governo. Os resultados obtidos
desse trabalho, que combina
terapias medicamentosas com
terapias de grupo e até espirituais, são reconhecidos e chegam a superar os apresentados
pela rede pública de saúde. “Daí
a necessidade de investimento
público neste setor”, justifica
Ronaldo Martins.

>> Elzir Araújo – Diretor do Plenário
“Um dos filmes que gosto bastante, assim como E o Vento Levou e Casablanca.
Tenho preferência por filmes mais antigos, onde o que se destaca e impressiona é a história, seu conteúdo, e não
as pirotecnias visuais que sustentam a
maioria dos filmes atuais. Esses filmes
clássicos são mais verdadeiros, e por isso envolvem
mais o espectador, e esses que eu citei são clássicos”.

CD

>> Marina Ratis – Réporter do Núcleo de
Documentários da TV Assembleia
“Nesse trabalho, o rapper paulista Criolo
apresenta a essência brasileira, aliando
ao rap à mistura do brega com dub, passando pelo samba, reggae e o afrobeat.
É MPB pura! Nas letras, ele fala de uma
São Paulo sem amor. Criolo também aborda o cotidiano dos subúrbios e seus termos. O rapper da zona sul
paulistana tem propriedade para fazer essa abordagem.
O álbum foi considerado o melhor de 2011 no Prêmio
da Música Brasileira. Quem assina a produção é Daniel
Ganjaman e Marcelo Cabral. É música!”

FILME

>> Ozenir Moreira, Secretária da Rádio FM Assembleia
“Dirigido por Alex Kendrick e lançado em 2008, o filme conta a história de um bombeiro chamado Caleb
Holt, que passa por problemas familiares com a mãe e a esposa, de
quem está prestes a se separar. No entanto, na cidade
onde mora, o protagonista é reconhecido como um
herói. A reviravolta acontece quando Caleb recebe um
desafio de seu pai. “Eu fico impactdada com o que
Deus pode fazer na vida de alguém que se dispõe a
ser transformado e usado, e como Deus restaura casamentos e famílias da ruína”.
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LEGISL@TIVOS
CÓDIGO PENAL

ACESSO AO ENSINO
O presidente da CCJ do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB), quer amplo debate
para equilibrar técnica e sentimento da
sociedade no novo Código Penal. “Acho, por
exemplo, que a liberação da maconha não é
importante para a sociedade. Eu não venho
recebendo esse feedback”.

Para o deputado federal Artur Bruno (PT),
a Presidente Dilma Roussef lançou o mais
importante plano dos seus quatro anos de
Governo: o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. Bruno
vê, na iniciativa, a porta de saída do programa
Bolsa-Família.

Na Assembleia, a deputada Dra. Silvana (PMDB)
se manifesta contra pontos do Código como,
por exemplo, a descriminalização da eutanásia
e o que transforma a homofobia em crime. Isso
geraria choque com dogmas religiosos, uma vez
que a Bíblia, conforme a deputada, condena a
prática, o que enquadraria pastores e padres por
pregarem a Palavra.

Trata-se de uma iniciativa do Governo Federal para
ampliar a oferta de vagas na educação profissional
brasileira e melhorar as condições de inserção no
trabalho. O plano foi apresentado na Assembleia
em audiência da Comissão de Ciência, Tecnologia
e Educação Superior, solicitada pela deputada
Rachel Marques (PT).

LEGISL@TIVOS

TELEFONIA MÓVEL

TRANSPORTE PÚBLICO

O deputado federal João Ananias (PC do B)
advertiu que, com a liberação da venda de
novos chips pelas operadoras punidas pela
Anatel, os usuários devem ficar atentos à
qualidade do serviço e denunciar os casos
de desrespeito.

O impacto das greves no transporte público
nas capitais foi debatido pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano (CDU) da Câmara. O
presidente, deputado Domingos Neto (PSB),
destacou que “o governo federal precisa
fazer algo, pois os municípios, sozinhos, não
conseguem resolver o problema”.

O deputado Welington Landim (PSB)
está propondo a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar
os serviços prestados pelas operadoras de
telefonia móvel no Ceará. Segundo ele, “não
dá mais para aguentar o que as telefonias
estão fazendo com os consumidores , com os
péssimos serviços prestados, altas tarifas e
problemas do setor

Já deputado Ferreira Aragão (PDT) defendeu
na AL que Prefeitura de Fortaleza e Governo
do Estado tomem providencias para melhorar
a mobilidade urbana da capital cearense. Ele
classificou o trânsito da cidade como “caótico”
e defendeu a construção imediata de viadutos,
contornos e pontes.

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

