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PALAVRA DO PRESIDENTE

Projeto > 2013

Transparência e participação popular
serão marcas da nova gestão

>> Deputado José Albuquerque
Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará

Assumimos a presidência da Mesa
Diretora da Assembleia com o propósito
de envolver cada vez mais a sociedade
civil nas atividades do Legislativo. Queremos incentivar o debate das matérias
nas comissões técnicas, entre os parlamentares e a população. Vamos mobilizar todos os segmentos da sociedade
para lutar pelo desenvolvimento do
Ceará na reivindicação de obras federais que propiciem tanto o crescimento
socioeconômico, como uma vida mais
igualitária aos cearenses.
Iniciamos as atividades de 2013 com
uma inovação: abrimos ao público o
acesso ao Projeto Superação. Oferecido pela Universidade do Parlamento,
destina-se às pessoas que não puderam
terminar seus estudos mais cedo. Em
parceria com a Secretaria de Educação
do Estado, são ofertados cursos de conclusão do ensino fundamental e médio.
Nessa primeira edição do Jornal AL
Notícias sob a nossa gestão, é com satisfação que constatamos – no mês que

comemoramos o Dia Internacional da
Mulher - que a Assembleia atingiu um
marco: conta atualmente com a maior
bancada feminina de sua história. Hoje,
são nove deputadas estaduais com assento no plenário e atuando fortemente
nas comissões técnicas. Seis das nossas
diretorias são comandadas por mulheres, além de vários departamentos.
Queremos homenagear a todas as servidoras que, exercendo as mais diversas
funções na Casa, contribuem para o
bom exercício da atividade parlamentar.
Nossa gestão terá também a marca
da transparência. Contamos com vários
veículos de comunicação como emissoras de rádio e televisão, agência de notícias na internet, revista e jornal, com os
quais o cidadão pode acompanhar, em
tempo real, os trabalhos da Assembleia.
Trabalharemos constantemente para
aprimorar esses canais de informação
em que prestamos contas diariamente
das nossas atividades.
Boa leitura!

SUPERAÇÃO

inova e abre cursos de ensinos fundamental e
médio a toda sociedade
Outra novidade este ano é a disponibilização de turmas também no período noturno
Projeto Superação inicia novas
turmas em 2013 com uma importante inovação: o curso agora é
aberto a toda sociedade cearense. O
projeto, desenvolvido pela Universidade
do Parlamento Cearense tem como objetivo oferecer a oportunidade de conclusão dos ensinos fundamental e médio àquelas pessoas que estão fora de
faixa, ou seja, tiveram que parar seus
estudos para trabalhar, ou por outros
motivos. Até 2012, o curso era oferecido
apenas aos servidores da Casa, muitos
dos quais, hoje, já conseguiram entrar
em um curso de nível superior.
Outra novidade para 2013, conforme a diretora de Gestão e Ensino
da Unipace, Lindomar Soares, é que o
projeto disponibilizará turmas também
no período da noite. “Até o ano passado, funcionava manhã e tarde, e era
voltado principalmente aos servidores
da Assembleia Legislativa e familiares”,
ressalta ela, acrescentando que o turno
da noite vai contemplar as pessoas que
trabalham durante o dia e não podem

O

>> Alunos do Projeto de Superação em sala de aula.

comparecer às aulas diurnas.
As turmas do ensino fundamental
funcionarão no período da manhã,
das 8h às 10h, de segunda a sexta-feira. Já as turmas do ensino médio
estão disponíveis nos turnos da tarde em dois horários, de 13 às 15h30
e das 15h30 às 16h30, e noite, das

18h às 19h30, também de segunda
a sexta.
Promovido pela Universidade do
Parlamento Cearense em parceria
com a Secretaria de Educação do
Estado do Ceará (Seduc), o projeto possibilita a conclusão das nove
séries do ensino fundamental em

dois anos, e das três séries do ensino médio no mesmo período. No ano
passado, foram formados 340 alunos
pelo Projeto Superação. A expectativa para este ano é de 500 a 600 alunos, informa Lindomar.
A diretora adianta ainda que a
partir do mês de abril estarão abertas as turmas para o curso Rumo à
Universidade. Realizado em parceria
com a Seduc, as aulas ocorrerão de
segunda a quinta, das 18h às 20h30.
O início das aulas está previsto para
o final de março, de acordo com o
calendário da Seduc, e as inscrições
ainda podem ser feitas na sede da
Unipace, localizada na av. Desembargador Moreira, 2807 - anexo 2,
no edifício Deputado Jose Euclides
Ferreira Gomes, durante o horário
de expediente (de 8h às 12h e de
13 às 18h). O interessado deve levar
os seguintes documentos: RG, CPF,
comprovante de endereço e foto 3x4.
Outras informações pelos telefones
3277 2683 e 3257 7871.
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Assembleia> Mesa Diretora

Presidente defende
mobilização pelo
desenvolvimento
do Ceará
José Albuquerque considera participação
popular fundamental na luta por obras e
nos debates do Legislativo
deputado José Albuquerque
(PSB) foi empossado na presidência da Assembleia Legislativa no
dia 1º de fevereiro. Atualmente no
sexto mandato, foi eleito pela primeira vez em 1990, representando
Massapê, seu município natal, e outros da Zona Norte. Ao longo desses
23 anos, ocupou posições de destaque em várias comissões e cargos na
Mesa Diretora da AL, já tendo sido 2º
vice-presidente, 3º secretário, 2º secretário e, nos últimos seis anos, 1º
secretário da Casa. O parlamentar tem
atuação marcante na luta pelo desenvolvimento e crescimento socioeconômico do Ceará, trazendo assim,
mais igualdade para o seu povo. Em
entrevista ao Jornal AL Notícias, o
Presidente falou de suas metas e
ações no comando do Legislativo cearense. Leia a seguir.

O

AL Notícias - Presidente, o Sr. disse
que vai compartilhar sua gestão com
a sociedade. Será esse o foco da sua
administração?
José Albuquerque - No meu discurso
de posse eu falei que tínhamos que
envolver os diversos segmentos da

Com a Assembleia aqui,
vamos fortalecer cada
vez mais as comissões
técnicas, movimentando
as audiências públicas,
intensificando os
debates de modo a ter
cada vez mais, uma
participação efetiva da
sociedade civil. ”.
sociedade para que possam efetivamente participar das discussões no
Legislativo e também ajudar o Estado
do Ceará no que se refere ao seu desenvolvimento. Queremos que toda
a sociedade, empresários, estudantes, políticos se mobilizem para que
possamos conseguir, por exemplo,
apressar a construção da Refinaria
Premium II. Ela é muito importante
porque o PIB cearense irá crescer em
cerca 42.5%. Para iniciar, serão criados 30 mil empregos diretos e 90 mil
indiretos, um grande incremento na
nossa economia. O foco da minha

federais, ouvimos várias pessoas e
também autoridades. E, como vemos,
já começou a chover, mas o trabalho
para reduzir os efeitos da seca deve
ser permanente. Assim, seguimos mobilizados. O governador Cid Gomes,
sem dúvida, vem trabalhando muito
nisso, em ações que possam minimizar os efeitos dessa estiagem que
tem sido uma das piores da história
do Ceará. Ele vem desenvolvendo projetos importantes, como é o caso do
‘Eixão das Águas’. Temos que trabalhar
também pela transposição do rio São
Francisco para que as obras sejam
aceleradas. E ainda lutar pela conclusão da ferrovia Transnordestina. Estes
são dois grandes projetos do Governo
Federal. Temos também que abrir uma
frente para os perímetros irrigados
porque precisamos do apoio e participação das demais autoridades e sociedade civil também nessa questão.

gestão é tudo isso que já vem acontecendo, a participação popular nos
debates da Casa e o envolvimento dos
setores da sociedade nesses grandes
temas nacionais que são importantes
porque podem mudar o perfil socioeconômico do Ceará.
ALN- E quanto ao envolvimento da
sociedade cearense nas atividades da
Assembleia propriamente dita?
JA - Com a Assembleia aqui, vamos
fortalecer cada vez mais as comissões técnicas, movimentando as audiências públicas, intensificando os
debates de modo a ter cada vez mais,
uma participação efetiva da sociedade civil. Já estou na Casa há muitos
anos e a cada dia que passa, nós podemos sentir que a população quer
discutir seus problemas e o faz aqui,
participando das discussões com os
deputados. Vamos reunir os segmentos da sociedade para quando chegar
um projeto de lei ou uma mensagem,
eles sejam realmente discutidos com
a sociedade antes de seguir para o
Plenário. É de fundamental importância que esse debate e essa participação continuem e sejam intensificados.
As mudanças previstas no funcionamento das comissões e do plenário
já aconteceram. Novos presidentes e
membros já foram escolhidos. Outra
medida adotada em reunião com a
Mesa Diretora: decidimos seguir rigidamente o Regimento Interno e dar
início às sessões ordinárias às 9h, com
prazo máximo de espera até 9h20.
Isso já está em vigor. Bom, agora é ir
ao trabalho.
ALN- Presidente, a Assembleia também está engajada na luta para minimizar os efeitos da seca. De que modo
o Sr. está dando prosseguimento a
essa movimentação?
JA – Em meados de fevereiro, poucos
dias depois de nossa posse, já tivemos aqui uma grande reunião sobre a
seca, da qual participaram deputados

O foco da minha gestão
é tudo isso que já
vem acontecendo, a
participação popular
nos debates da Casa
e o envolvimento dos
setores da sociedade
nesses grandes temas
nacionais que são
importantes porque
podem mudar o perfil
socioeconômico
do Ceará. ”.

ALN – E quanto à relação do
Legislativo com os demais Poderes?
JA - Os poderes, legislativo, executivo
e judiciário são, por definição, independentes, mas devem ser harmônicos. Atuaremos nessa perspectiva de
trabalharmos em harmonia, mantendo a independência. Isso é importante
para que cada um ajude ao outro, pois
isso vai engrandecer cada vez mais o
Estado do Ceará.
ALN – E aqui na Assembleia, especificamente na parte administrativa,
como será a sua gestão?
JA - Temos que fazer algumas reformas e dar manutenção no que já
existe. Hoje contamos com um espaço
físico maravilhoso e vamos cuidar e dinamizar as atividades que poderemos
desenvolver neles. Queremos também,
a cada dia, fazer um trabalho mais próximo aos servidores da Casa. Vamos
fazer, sem dúvida nenhuma, uma reforma no Departamento Médico, planejamos dar uma nova dimensão ao
Espaço do Povo, além de outras ideias

que estão em andamento. Estamos
procurando um local para transferir
a TV Assembleia, um espaço maior e
mais adequado. Porque, é importante destacar, a participação popular se
consolida efetivamente nos nossos
meios de comunicação. Nossa TV e
rádio possuem grande alcance, contamos com nosso Portal na internet, a
revista Plenário e o Jornal AL Notícias.
Isso garante ao público informação
com total transparência sobre as atividades da Casa. Estamos também nas
redes sociais prestando contas das
nossas atividades diárias. Queremos
contar também com os jornais e redes de TVs privadas nesse esforço, por
meio de uma boa relação com nossa
imprensa. Temos também como meta,
e já foi autorizada, a compra de equipamentos modernos como microfones
lapelas e sem fios, mesas de corte e
veículos de reportagem para a nossa televisão. Autorizamos também o
orçamento para obra de um novo estúdio de TV, que deverá ser montado
na cobertura do prédio do Anexo I e
também um novo espaço, mais amplo
e adequado, para a redação da emissora. Nas novas instalações, todos os
equipamentos serão de última geração
e possibilitarão a transmissão do sinal
em alta definição (HD).
ALN – E quanto a mobilização para
a Copa do Mundo? A AL continua
participando?
JA - A Assembleia continuará participando da mobilização. Temos a
comissão especial da copa. Fortaleza
inaugurou o primeiro estádio, a Arena
Castelão, e estamos bem colocados
para receber as seleções internacionais que vão jogar aqui no estado do
Ceará. Então, precisamos participar
cada vez mais, por meio da nossa comissão especial, juntamente com as
secretarias da Copa, tanto a municipal
quanto a estadual. Desse modo a Casa
dá a sua contribuição nesse evento de
grande importância para o Estado.
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flash do parlamento

Presidida pelo deputado José Albuquerque (PSB), foi
empossada no dia 1º de fevereiro em sessão solene no Plenário,
a nova Mesa Diretora da AL. Ela é integrada também pelos
deputados Tin Gomes (PHS), 1º vice-presidente; Lucílvio
Girão (PMDB), 2º vice-presidente; Sérgio Aguiar (PSB), 1º
secretario; Manoel Duca (PRB), 2º secretario; João Jaime

(PSDB), 3o secretario; e Dedé Teixeira (PT), 4º secretario. Ely
Aguiar (PSDC), Ferreira Aragão (PDT) e Sineval Roque (PSB)
respectivamente como 1º, 2º e 3º vogais. Presentes, dentre as
autoridades, o governador Cid Gomes e seu vice Domingos
Filho. Em seguida foi celebrada missa em ação de graças no
auditório do Anexo II da Casa.

Fotos Paulo Rocha e Máximo Moura

Sessão solene marca posse da
nova Mesa Diretora da AL
>> Deputado Dedé Teixeira (PT), 4º secretário da Mesa.

>> Deputadas Míriam Sobreira (PSB), BethRose (PRP), Fernanda Pessoa (PR) e Eliane Novais (PSB).

>> Deputado João Jaime (PSDB), 3º
secretário.

>> O então presidente José Sarto (PSB), abrindo a sessão de posse, ao lado dos membros da nova Mesa e do governador Cid Gomes

>> Deputado Maílson Cruz , do PRB (atrás), secretário Camilo Santana, deputado Welington
Landim (PSB), secretário Adahil Fontenele e deputado Antônio Carlos (PT).

>> Ministro Leônidas Cristino, vice-governador Domingos Filho, prefeito Roberto Cláudio, deputado José Sarto e presidente José Albuquerque.

>> Empossado, o presidente José Albuquerque (PSB) recebe cumprimentos do governador Cid Gomes.

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB), 1º
secretário da nova Mesa.

>> Deputado Professor Teodoro (PSD)

>> Ex-ministro Ciro Gomes e o deputado Tin Gomes (PHS), 1º vice-presidente.

>> Deputado Vanderley Pedrosa (PTB)

>> Deputado Nenen Coelho (PSD)
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Mídias> Assembleia

Comunicar
para o povo
Novo coordenador quer mostrar a sociedade
que os veículos de comunicação da Casa são
para ela. Adriano Muniz afirma que o trabalho
em equipe será a principal marca de sua gestão.

Homenagem > Dia Internacional
om a mudança da Mesa Diretora, o complexo de Comunicação
Social da Assembleia Legislativa conta
também com um novo gestor. Trata-se
do jornalista Adriano Muniz, profissional conceituado que traz no currículo a
chefia de redação das duas principais
emissoras de televisão do Ceará, além
de experiência no rádio cearense e em
jornais impressos de Fortaleza. Adriano
chega a AL com o objetivo de popularizar a informação produzida no complexo, para que a sociedade sinta que a
notícia se destina a ela, e que lhe permite acompanhar de perto do trabalho
dos seus representantes.
A missão de Adriano é considerada
por ele como um novo desafio profissional. Afinal, agora ele está no comando de um complexo que engloba emissoras de TV e rádio, agência de notícias
na internet, revista e jornal impresso. “A
primeira coisa que fiz foi me perguntar
se estava preparado para este desafio.
Conversei com algumas pessoas e recebi um grande apoio. Tenho experiência com os diversos veículos que a Casa
possui e acredito que o tempo irá me
lapidando. Estou disposto a aprender
ainda mais”, afirma confiante.
Ao tomar contato com a estrutura
do complexo de comunicação, o novo
coordenador disse que ficou surpreso. “Depois que aceitei o cargo e vim
conhecer meu novo local de trabalho,
fiquei até um pouco assustado, pois
de fato não tinha ideia de como essa
estrutura é grande. Não somente pela
quantidade de veículos de comunicação que a Casa tem, mas também
pelo número de pessoas envolvidas
nesse processo de levar informação
para a população. Quando consegui
entender esse funcionamento, fiquei
maravilhado”, confidencia.
Adriano Muniz chegou ao complexo
de comunicação da AL cheio de novas
ideias e com total apoio do presidente,
o deputado José Albuquerque (PSB),
para implantar mudanças que possam
dar cada vez mais dinamismo ao pro-

C

cesso de informar a sociedade sobre as
atividades parlamentares. “Quero que
nossas redações cresçam, e para isso
temos que investir mais em estrutura,
novos equipamentos, revigorar e reinventar a parte visual e principalmente
mostrar para a comunidade que estes
veículos são voltados para ela, para que
conheça seus direitos”, explica Muniz.
O trabalho em equipe será uma
das principais ferramentas usadas
por Adriano nessa gestão: “Sou muito próximo das redações, me preocupo com o dia a dia e as dificuldades
enfrentadas ali pelos profissionais,
porque conheço intimamente a dinâmica desse processo”, diz ele, acrescentando que uma das suas primeiras medidas foi a criação do Núcleo
de Convergência de Mídias. O núcleo
consiste na realização de reuniões
quinzenais entre os coordenadores dos veículos de comunicação
da Casa, para discutir os conteúdos
e trocar ideias. “Que as ideias sejam
compartilhadas e que juntos possamos crescer, cada um na sua competência. Trabalhando juntos nos tornamos mais fortes”, afirma ele.
Quanto ao AL Notícias, o novo coordenador elogia: “É um jornal bem
feito e com um texto muito gostoso
de ler”. Adriano Muniz já pensa em
novidades para deixar o seu conteúdo ainda mais atrativo, além de
divulgar os serviços da Assembleia
Legislativa. “O jornal já aproxima a AL
das pessoas, mas podemos fazer com
que as pessoas se identifiquem e sintam ainda mais vontade de ler. Que
sintam que aquele jornal também foi
feito para elas, com matérias onde
eles são os personagens, mostrando
que os serviços da AL podem mesmo
mudar a vida da população”, explica.
Com a vontade do novo gestor
e o apoio do presidente, a comunicação da Assembleia trará muitas novidades para a população, e
como promete Adriano Muniz, com
qualidade e responsabilidade.

Mulheres têm participação marcante na política e
administração da Assembleia
Parlamento conta com nove deputadas estaduais, um marco na sua história

>> Recepcionistas do complexo das Comissões Técnicas.

s mulheres conquistam cada
dia mais espaço na sociedade,
seja no mercado de trabalho, na política, na economia ou em vários outros
setores da vida nacional. O mesmo
acontece na Assembleia do Ceará, espaço onde a atuação feminina é marcante, quer nos debates políticos,
quer na administração da Casa.
É significativo comemorar o Dia
Internacional da Mulher destacando
um marco no Legislativo cearense: a
Casa iniciou seus trabalhos em 2013
com a maior representação feminina
de toda a sua história. O número de

A

>> Servidoras do Departamento de Recursos Humanos (DRH)

deputadas estaduais passou de sete
em 2012, para nove este ano.
O reforço se deu com a entrada das
parlamentares suplentes Ana Paula
Cruz (PRB), Dra. Silvana (PMDB) e Inês
Arruda (PMDB). Elas se somaram às
deputadas Rachel Marques (PT), Patrícia Saboya (PDT), Eliane Novais (PSB),
Bethrose (PRP), Fernanda Pessoa (PR)
e Mirian Sobreira (PSB).
Destaca-se a movimentação dessas parlamentares, que possibilitou a
criação de instâncias como a Procuradoria Especial da Mulher, iniciativa
da deputada Rachel Marques (PT), e

a Frente Parlamentar em Defesa dos
Direitos da Mulher, idealizada pela deputada Eliane Novais (PSB).
Elas têm atuação firme nas comissões técnicas da Casa, presidindo
quatro das 18 existentes: Ciência,
Tecnologia e Educação Superior – Rachel Marques (PT); Da Infância e Adolescência – Bethrose (PRP); Direitos
Humanos e Cidadania – Eliane Novais
(PSB); Trabalho, Administração e Serviço Publico – Mirian Sobreira (PSB).
A presença da mulher também é
marcante na administração e nos serviços da AL. São 921 servidoras com

atuação em setores como diretorias,
chefias de departamentos, comissões técnicas, plenário, gabinetes de
deputados, comunicação social, engenharia, setor jurídico, informática,
segurança, atendimento ao público e
serviços gerais. Seis diretorias são comandadas por mulheres: Luana Ponte, Coordenadora de Planejamento e
Informática; Tereza Borges, Chefe do
Cerimonial; Lise Novais, Departamento Administrativo; Gorete Macedo,
Departamento de Recursos Humanos;
Sávia Magalhães, Diretoria Geral; Fátima Abreu, Núcleo de Rádio.
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Ação Parlamentar

cultura
alESPECIAL

Confira as ações e projetos dos parlamentares
PROIBIÇÃO
DE COBRANÇA

NORMATIZAÇÃO
DE ESTACIONAMENTOS

DOAÇÃO DE
LEITE MATERNO

A cobrança de assinatura básica
pelas concessionárias prestadoras
de serviços de telefonia fixa e móvel
no Estado pode estar com seus dias
contados. Projeto de lei do deputado Lula Morais (PCdoB), em apreciação na Assembleia, veda essa
cobrança. Se aprovado, o descumprimento da lei acarretará aplicação
de penalidades previstas no Código
de Proteção e Defesa do Consumidor. Conforme o parlamentar destaca, a cobrança é inconstitucional e
ilegal do ponto de vista dos direitos
dos consumidores dos serviços de
telefonia e compete ao Estado corrigir essa situação.

A criação do Selo Empresa Destaque em Solidariedade foi proposta na
Assembleia Legislativa pelo deputado
Professor Teodoro (PSD). Pelo projeto
de lei 124/12, o selo será conferido
às empresas do setor privado que
promovam campanhas de doação de
sangue, medula óssea e órgãos no Estado do Ceará. A proposta estabelece
ainda que a empresa agraciada com o
selo Empresa Destaque em Solidariedade poderá utilizá-lo na divulgação
de seus produtos ou serviços. As campanhas têm um papel fundamental
no esclarecimento da população
sobre a importância dessas doações.
Muitos deixam de doar sangue ou
órgãos por total falta de informação.

PROGRAMA
DE ESTÁGIOS
Projeto de Indicação da deputada Bethrose (PRP), autoriza o
Governo a celebrar convênios com
entidades particulares sem fins
lucrativos para preenchimento de
vagas de estágio para estudantes
na administração pública estadual. A medida permitirá que essas
entidades possam colaborar com
o Poder Público na realização do
Programa de Estágios. O projeto
estabelece que o preenchimento
das vagas seja feito mediante processo seletivo simplificado, organizado e executado pela entidade
conveniada e supervisionado pela
administração pública.

Os consumidores que utilizarem
serviços de manobra e de guarda
em estacionamentos públicos e
privados do Estado poderão contar
com uma proteção legal mais clara
para seus veículos. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei
de autoria do deputado Ronaldo
Martins (PRB) determinando os direitos dos clientes e os deveres dos
prestadores desse serviço. O projeto
veda fixação de placas indicativas
que eximam o estabelecimento de
qualquer responsabilidade em relação ao veículo e aos objetos que
dele fazem parte ou que foram deixados em seu interior.

Periodicamente, maternidades-escola lançam campanhas na imprensa em busca da doação de leite
materno para os bebês internados
em suas UTIs. Sintonizado com esse
problema, o deputado Teo Menezes
(PSDB) apresentou projeto de lei
isentando doadoras de leite materno da taxa de inscrição para o vestibular nas universidades públicas
e concursos públicos estaduais. A
isenção se estende aos concursos
públicos e vestibulares que ocorrerem no período de até um ano
após a doação. A doação deve ser
no mínimo de quatro meses, pelo
menos uma vez por semana.

>> Lula Morais (PCdoB)

>> Professor Teodoro (PSD)

>> Bethrose (PRP)

>> Ronaldo Martins (PRB)

>> Teo Menezes (PSDB)
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Cultura e Desenvolvimento em destaque na AL
Homenagem ao mestre Luiz

centenário de nascimento do
cantor Luiz Gonzaga, o Rei do
Baião, foi lembrado em todo Brasil durante o ano passado. No Ceará, entre as
diversas homenagens, a Assembleia Legislativa do Ceará realizou Sessão Solene
com a participação de personalidades da
cultura cearense e reuniu também artistas em um show para relembrar a obra

O

Colegiado lança publicação sobre o Ceará

do sanfoneiro. De acordo com o deputado Lula Morais (PCdoB), autor do projeto
que possibilitou as comemorações no
Parlamento estadual, os eventos ajudam
a difundir a história deste nordestino que
encantou o país com suas obras.
O show teve a participação dos cantores: Waldonys, Adelson Viana, Cainã
Cavalcante, Sirano e Sirino, Rodolfo
Forte, Manassés, Nonato Luis, Orquestra da UECE e participação especial do
cantor e ator Chambinho do Acordeon,
que interpretou o sanfoneiro no filme
“Gonzaga, de Pai para Filho”. Como
produto final das comemorações, será
lançado o CD e DVD “100 Anos de Luiz
Gonzaga” para eternizar sua obra nas
escolas municipais.

A Comissão de Desenvolvimento
Regional, Recursos Hídricos, Minas
e Pesca da Assembleia Legislativa do
Ceará (na época presidida pelo deputado Dedé Teixeira, do PT) realizou
no ano de 2011 um ciclo de palestras
sobre temas de destaque regional
analisados por professores, espe-

cialistas e pesquisadores. O trabalho
resultou no lançamento do livro “Ciclo de Palestras – 2011 – CDRRHMP”,
lançado em dezembro de 2012 com
o objetivo de reunir os materiais do
primeiro ano de trabalho do colegiado. A publicação aborda temas como
a requalificação do litoral cearense,
aquecimento global, projetos estratégicos do Instituto Agropolos, as
novas fronteiras da mineração no
Estado, o Desenvolvimento Rural
Sustentável (DRS) com abordagem
territorial, desenvolvimento da Pesca e da Aquicultura no Estado e os
impactos científicos, econômicos e
sociais do Acquario Ceará.

+cultura
FILME

O que muda para você?
Com a privatização da telefonia, tem crescido as reclamações quanto ao aumento das
tarifas telefônicas, notadamente
da tarifa de assinatura básica,
que, para o parlamentar, não encontra parâmetro em nenhum
índice de inflação do período.
Várias decisões judiciais consideram ilegal a cobrança por entender que ocorre violação aos
direitos do consumidor. A intenção é que as empresas cobrem
apenas pelo serviço utilizado pelo consumidor, ficando proibidas
de cobrar a tarifa mínima.

A instituição do selo no âmbito das empresas privadas do Ceará procura fortalecer o trabalho
social executado por essas instituições que promovem campanhas sociais, algo que seria muito
dispendioso para ser executado
pelo poder público e que é de
muita valia para a sociedade cearense, explica o autor da proposta, deputado Professor Teodoro.
Engajar o setor privado nessas
iniciativas e reconhecer o papel
que desempenham é o principal
propósito da iniciativa, cujo alvo
maior é salvar vidas.

O Programa de Estágios é
destinado aos estudantes do ensino médio, técnico e superior e
tem por objetivo contribuir para
a inserção do jovem no mundo
do trabalho; possibilitar o acesso
ao estágio a um maior número
de estudantes e despertar neles
o interesse pelas carreiras públicas. A medida permitirá a celebração de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada
visando ao aprimoramento do
Programa de Estágio instituído
em órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Com a normatização do serviço, ficará mais clara a relação
dos proprietários de veículos
com os estacionamentos no Estado. A proposta estabelece que
ao deixar o carro nesses estacionamentos, o consumidor deverá
receber um comprovante com o
preço do serviço, a identificação
da marca, do modelo e da placa
do veículo, o prazo de tolerância,
o horário de funcionamento do
estabelecimento, a que o serviço
está vinculado, o nome, endereço
e inscrição no CNPJ da empresa
e nota fiscal do serviço prestado.

A amamentação nos seis
primeiros meses de vida de uma
criança é muito importante.
Enquanto algumas mulheres
quando estão amamentando
produzem um volume de leite
além da necessidade do bebê,
outras, por algum motivo, não
podem amamentar. O Banco de
Leite visa a suprir essa carência.
A medida vai incentivar a coleta
de leite. No Estado da Paraíba já
existe a isenção da taxa de inscrição nos vestibulares e concursos
públicos desde 9 de janeiro de
2008, informa o deputado.

>> Diego Almeida, web designer da AL
Clássica obra de Jorge Amado, “Tieta do
Agreste” foi publicada em 1977 e adaptada
com sucesso para a televisão e cinema. O livro
conta a trajetória de uma fogosa pastora de
cabras que é expulsa de Santana do Agreste
graças à delação de suas aventuras eróticas
por parte da irmã mais velha, a pudica e reprimida Perpétua. Tieta retorna ao vilarejo no interior da
Bahia com dinheiro e influência política; ajuda a família
e traz benefícios à comunidade. A narrativa descontínua,
feita de avanços, recuos e mudanças do ponto de vista,
atesta a maturidade literária de Jorge Amado.

FILME

>> Alessandra de Santoris, assessora do deputado
João Jaime
“A Dança dos Dragões” é o quinto livro da
série de fantasia épica As Crônicas de Gelo
e Fogo, escrita pelo norte-americano George R R Martin. Nesta obra, temos tudo que
era desejado na trama há muito tempo,
batalhas com dragões, definições quanto
às batalhas dos cinco reis, mortes chocantes, definição quanto à trama de Bran e muito mais. As
Crônicas de Gelo e Fogo são consideradas por críticos e
fãs como uma das melhores séries de fantasia já escritas.
Estou adorando o quinto livro e recomendo toda a série.

CD

>> Giuseppe Piccinini, analista de sistemas da Casa
“O Livro de Urântia” oferece uma integração clara e concisa da ciência, filosofia e
religião. Aqueles que o leem e o estudam
acreditam que a obra tem a capacidade de dar uma significativa contribuição
aos pensamentos religiosos e filosóficos
dos povos de todo o mundo. O Livro de
Urantia não é uma “religião” por si. Ele se edifica nas
tradições religiosas do passado e do presente, fomentando uma fé religiosa viva e pessoal. O próprio livro
aconselha a não formação de uma religião instituída,
referindo que esta deve ser pessoal.
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Festival
de
música
marca início de
intercambio entre
Ceará e Itália

Projeto terá ações para jovens de comunidades carentes, envolvendo várias manifestações culturais.
Assembleia Legislativa celebrou
parceria com o “Sistema Itália”
– corpo diplomático vinculado ao Vice-Consulado Honorário da Itália no Estado - no sentido de promover um intercâmbio artístico e cultural entre o Ceará
e várias cidades italianas. O projeto inclui
ações culturais e artísticas que serão implementadas junto aos jovens das comunidades carentes, com manifestações na
área da música, cinema e gastronomia.
O Festival Ceará Itália foi aberto em
17 de janeiro, com o Festival de Música,
no auditório João Frederico Ferreira Gomes, anexo II da Casa, na gestão do deputado José Sarto (PSB) como presidente
da AL, e prosseguiu em 23 de fevereiro,
na gestão do presidente José Albuquerque (PSB). A solenidade de abertura,
conduzida por José Sarto, contou com
apresentação do cantor italiano Vittorio
De Scalzi, do violonista clássico Armando
Corsi e da dupla Ítalo e Renno.
O então presidente José Sarto
(PSB) afirmou, na oportunidade, que

A

a Casa tem muita honra e orgulho em
sediar e recepcionar “uma importante parcela da cultura italiana”. “É um
momento que visa a quebrar alguns
paradigmas e melhorar o turismo italiano, fazendo com que Fortaleza e o
Ceará sejam melhor conhecidos pela
Itália. A ideia de promover essa aproximação por meio da arte é sensacional, pois a música possui uma linguagem universal”, acrescentou.
De acordo com o parlamentar, a música vai aproximar dois povos que têm
características muito semelhantes, como

>> Vittorio de Scalzi em
show na abertura do
Festival Ceará-Itália

“a hospitalidade, o carinho e a dedicação”. Segundo ele, esse é apenas o pontapé inicial do projeto Festival Ceará-Itália,
que será uma oportunidade de realizar o
intercâmbio cultural em varias artes.
O representante do Vice-Consulado
Honorário da Itália, Cláudio Vullo, explicou que o intuito do festival é construir
um projeto que represente um caminho
de encontro e aproximação entre a cultura italiana e a cultura do Ceará, por
meio da música, que é a grande paixão
que une os dois países.
“O projeto prevê também um inter-

câmbio gastronômico, de cinema e outras ações culturais. Na primeira etapa
do Festival, por exemplo, em fevereiro,
além dos shows musicais acontece o
‘percurso gastronômico’, com comidas
de todas as regiões italianas e do Ceará”,
informou Vullo.
Cláudio Vullo ressaltou ainda que,
na mesma semana, serão promovidas
ações complementares para jovens de
comunidades carentes de Fortaleza e
aulas-show em faculdades da Capital.
“Haverá um concurso de novos talentos
cearenses e o vencedor poderá ganhar
uma bolsa de estudos na Academia da
Música Italiana, em Sanremo”, concluiu.
Representante do Governo do Estado, o secretário de Cultura Francisco Pinheiro disse que este é o início de uma
forte relação cultural com a Itália e uma
oportunidade para apresentar outra
face do Ceará na Europa. “É de grande
relevância mostrar que o nosso Estado
tem, além de praia e sol, gastronomia e
cultura’, afirmou.

