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Soluções > Estiagem

Mobilização da sociedade pelo
desenvolvimento do Ceará

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

A Assembleia Legislativa tem um
papel importante a cumprir como representante do povo cearense: trabalhar pelo seu crescimento econômico e
social. Queremos mobilizar a sociedade civil para lutar pela implantação de
grandes obras que possam contribuir
efetivamente para a melhoria de vida
dos nossos cidadãos.
São obras como a Refinaria Premium do Ceará que representará um
acréscimo de 45% no nosso PIB, vai
gerar 30 mil empregos diretos e 90 mil
indiretos, levando desenvolvimento ao
Estado. A mobilização em torno da implantação da Refinaria deve ser lançada
já no mês de maio em reunião com os
prefeitos das 12 macrorregiões do Ceará. Em seguida, vamos visitar municípios dessas regiões e mostrar à sociedade porque é importante lutar por este
projeto. O Legislativo, junto com o povo
cearense, tem um papel a desempenhar
na busca desses objetivos.

Nessa gestão, estamos acompanhando de perto e buscando soluções
emergenciais para os municípios mais
atingidos pela falta de chuvas. Para
isso, a Comissão Especial da Seca foi
criada. E comparecemos à reunião
do Conselho Deliberativo da Sudene,
ao lado do governador Cid Gomes e
governadores do Nordeste, com a presença da presidente Dilma Roussef.
Lançamos em abril a nova logomarca da TV Assembleia, primeiro
passo na série de reformas que vamos
empreender na emissora, por entendermos que é um dos nossos principais canais de comunicação com a sociedade, para reforçar a transparência
das nossas ações. Entregamos um estúdio reformado, novos cenários e três
veículos de reportagem. Vamos ainda
construir um novo estúdio e modernizar os equipamentos e instalações até o
final da nossa gestão.
Boa leitura!

Deputados mobilizados na assistência aos
municípios atingidos pela seca
Assembleia instalou uma Comissão Especial para viabilizar medidas emergenciais

O

Estado do Ceará está enfrentando a pior estiagem
dos últimos 50 anos. Neste ano com chuvas abaixo da média,
a situação em vários municípios do
interior ainda é de calamidade. A situação preocupa as autoridades do
Ceará e desde o final de 2012 mobiliza
os deputados estaduais. A Assembleia
criou uma Comissão Especial para
discutir e buscar soluções emergenciais para o problema. Em 2013, na
gestão do presidente José Albuquerque (PSB), essas atividades têm se intensificado, dentro da sua política de
colocar o Legislativo estadual no centro da luta pelas grandes questões que
preocupam a população do Ceará.
A Comissão Especial da Seca foi
criada para acompanhar os municípios
que estão em situação de emergência
por causa da estiagem, encaminhando
questões e participando de ações dos
governos estadual e federal no auxílio
da população. O colegiado tem como
presidente o deputado João Jaime
(PSDB), que vem realizando reuniões
nas principais regiões do estado, assim
como audiências públicas onde são

debatidas as medidas que vem sendo
adotadas para o combate à seca.
Na última reunião, os deputados
se mostraram preocupados com um
possível colapso de abastecimento de
água em alguns municípios do Interior. Segundo o presidente do colegiado, o foco deve estar em medidas
emergenciais, pois muitas cidades estão ficando sem água, e quando tem,
não existe a estrutura necessária para
aproveita-la. “No momento não interessam os projetos de médio ou longo
prazo que estão em andamento ou
que já foram feitos, mas sim, medidas
urgentes que amenizem o sofrimento
dos que moram nessas regiões”, ratifica o deputado.
Uma comitiva de 10 parlamentares, à frente o Presidente da Casa,
esteve em Acopiara, acompanhando a
liberação dos projetos, pelo Governo,
por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), cujo investimento é da ordem de R$ 41 milhões.
Recentemente, houve a liberação de
90 projetos de abastecimento d’água
pelo Governo do Estado, acompanhado de perto pelos deputados. O pre-

sidente da AL disse que foi um passo
importante para atender as necessidades da população do Interior.
O deputado José Albuquerque
compareceu também a reunião do
Conselho Deliberativo da Sudene, ao
lado do governador Cid Gomes e dos
demais chefes de executivos estaduais
do Nordeste. O evento aconteceu no
Centro de Feiras e Eventos, em Fortaleza, no início de abril, com a presença

da presidente Dilma Roussef. Para ele,
a reunião foi muito positiva, já que a
presidente Dilma atendeu não apenas
aos pedidos do governador Cid Gomes, mas de todos os estados que sofrem com a seca. “É preciso agilizar as
coisas, isso não pode apenas ficar no
discurso, é preciso desburocratizar”,
afirmou o parlamentar.
Em entrevista ao Programa Narcélio Limaverde, na rádio FM Assembleia, ele chamou atenção para o fato
de que se as obras da transposição
estivessem concluídas, nossa população não estaria sofrendo efeitos tão
severos da estiagem. Ele lembra que
se as águas do São Francisco já estivessem em nosso território, o Açude
Castanhão estaria com capacidade
para fazer a distribuição de água pelo
chamado Eixão da Águas, obra do
governo estadual, e poderia chegar
as comunidades mais atingidas por
meio de adutoras. Isso atenderia aos
municípios mais prejudicados como
aquelas da Região dos Inhamuns e
dos Sertões de Crateús. “É importante a mobilização da Casa em torno de
obras como essa”, concluiu ele.
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Pecém > Premium do Ceará

Assembleia vai mobilizar
sociedade pela implantação
imediata da Refinaria
Campanha será lançada em maio e encontros serão
realizados em 12 macrorregiões do Estado

A

Assembleia Legislativa do
Ceará vai mobilizar a sociedade civil cearense em torno da implantação, o mais breve possível, da Refinaria Premium do Ceará.
A campanha começará já no mês
de maio, quando será apresentada
pelo presidente da Casa, deputado
José Albuquerque (PSB), aos prefeitos
cearenses. Em seguida, terão início os
encontros regionais nas macrorregiões do Estado, 11 no interior e um em
Fortaleza, para explicar a importância
da Refinaria e da mobilização popular
em torno da realização da obra.
A informação é do presidente da
Casa, deputado José Albuquerque
(PSB). Segundo ele, é preciso que as
pessoas conheçam o projeto e saibam
o grande peso que ele terá no desenvolvimento econômico e social do Ceará, permitindo assim uma cobrança
popular pela sua implantação. Afinal,
conforme lembra o parlamentar, ainda não se sabe ao certo quando essas
obras começarão, embora um importante passo tenha sido dado recentemente, quando o governador Cid
Gomes entregou a presidente Dilma
Roussef a escritura do terreno doado
pelo Estado para a construção do empreendimento da Petrobrás, no Com-
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plexo Portuário do Pecém (CIPP).
Em entrevista ao programa Narcélio Limaverde, na Rádio FM Assembleia, o presidente da Casa disse
que somente a pressão popular pode
apressar a implantação da Refinaria.
“Bom, nós já temos o mais importante, que é o compromisso assumido
pelo presidente Lula, agora ratificado
pela presidente Dilma. E o terreno
doado pelo governador Cid Gomes
a Petrobrás. Mas precisamos que isso
ocorra o mais breve possível e, para
tanto, a mobilização da sociedade se
faz imprescindível”, disse o deputado,
destacando o peso do empreendimento para o desenvolvimento do Estado:
a refinaria vai gerar 30 mil empregos
diretos, 90 mil indiretos, contará com
diversas indústrias instaladas no seu
entorno e outras tantas nos municípios do interior. “A Refinaria vai elevar o PIB cearense em cerca de 45%,
contribuindo para uma melhoria significativa na nossa vida econômica e
social”, afirmou ele.
O presidente já iniciou contatos
com diversos setores da sociedade civil, como prefeitos, vereadores, empresários, sindicatos, universidades, igrejas, deputados, dentre outros, numa
preparação para a abertura da campa-

Doação de Terreno
O deputado José Albuquerque afirma que o passo mais importante para
a concretização do empreendimento
da Refinaria Premium do Ceará foi
dado com a doação do terreno, que
era o último grande impasse envolvendo o projeto.
No início de abril, o presidente
da Assembleia esteve presente a solenidade em que o governador Cid
Gomes entregou a presidente Dilma
Roussef, a escritura pública de doação, em cerimonia no Centro de

Eventos do Ceará (CEC).
O terreno doado pelo estado do
Ceará à Petrobrás tem 2.000 hectares.
Havia uma pendencia junto a Fundação Nacional do Índio (Funai) que
não permitia à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) a
expedição da licença ambiental para a
construção da refinaria no terreno. A
liberação foi conseguida depois de uma
longa negociação, onde o Governo do
Ceará garantiu a realocação das comunidades indígenas que vivem no local.

saiba+
A Refinaria Premium do Ceará é um projeto de fundamental
importância para o desenvolvimento social e econômico do Ceará,
podendo gerar um aumento de até 45% no Produto Interno Bruto
do Estado. Além disso, a obra tem grande relevância nacional, pois
permitirá à Petrobrás fazer frente a crescente demanda interna
por derivados de petróleo. Ela terá capacidade de produção de 300
mil barris de petróleo por dia, e irá reforçar o atendimento de uma
demanda nacional projetada em aproximadamente 3,4 milhões de
barris por dia, no ano de 2020.

nha. O objetivo, conforme reafirmou
o Presidente da AL, é de levar ao povo
um conhecimento real do que seja
uma refinaria de petróleo e sua importância no desenvolvimento de todos
os nossos municípios. “As pessoas precisam saber que se trata de uma obra
que vai levar crescimento econômico
não apenas aos municípios de Caucaia
e São Gonçalo do Amarante, mas a
todo o Estado do Ceará”, afirmou.
Outro passo importante é levar
essas informações ao interior cearense, com encontros regionais nas 12
macrorregiões. Com isso, o deputado
está convicto de que a população estará pronta para participar ativamente da mobilização. “É a grande contribuição que a Assembleia pretende
dar a esse e a outros grandes projetos
importantes para o desenvolvimento do Ceará, como é o caso também
da transposição das águas do rio São
Francisco e a construção da Ferrovia
Transnordestina, obras que o Ceará
espera para ontem. As pessoas, tomando conhecimento da importância do projeto, vão acompanhar mais
de perto o grande passo que o Estado
está prestes a dar. Para que as obras
sejam realidade, o povo precisa participar”, salientou.
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flashES do parlamento

>> Mesa que presidiu os trabalhos da visita do secretário Adahil Fontenele, comandada pelo deputado José Albuquerque (PSB).

>> Deputados Welington Landim (PSB) e Paulo Facó (PT do B)

>> Deputado Heitor Férrer (PDT)

>> Deputado Tomaz Holanda (PMN)

>> Deputado Fernando Hugo (PSDB)

>> Deputado José Sarto (PSB), líder
do governo

>> Deputada Fernanda Pessoa (PR)

AL tem ciclo de debates com
secretários estaduais
A Assembleia Legislativa do Ceará iniciou um ciclo de debates com o
secretariado do governo estadual. Realizadas no segundo expediente da
sessão ordinária das quintas-feiras, quinzenalmente, as visitas dos secretários
foi ideia do presidente da Casa, deputado José Albuquerque (PSB), que
foi aceita pelo governador Cid Gomes. O presidente da AL defende que
os secretários podem tirar as dúvidas dos parlamentares sobre os seus

>> Secretário da Fazenda, Mauro Filho,
que iniciou o ciclo de debates em março.
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>> Secretário da Infraestrutura,
Adahil Fontenele, o segundo a visitar o
Plenário 13 de Maio.

respectivos setores, questões que muitas vezes constam de requerimentos
que não são aprovados em plenário. “Em contato direto com os secretários,
os deputados podem dirimir suas dúvidas”, disse Albuquerque. O primeiro a
comparecer foi o Secretário da Fazenda, Mauro Filho, no final de março. O
segundo convidado foi o titular da pasta da Infraestrutura, Adahil Fontenele;
e o terceiro, o secretário de Recursos Hídricos, César Pinheiro.

>> Secretário de Recursos Hídricos,
César Pinheiro.

>> Primeiro secretário da Casa,
deputado Sérgio Aguiar (PSB).

>> Deputada Rachel Marques (PT)

>> Deputados Augustinho Moreira (PV), Dedé Teixeira (PT), Ronaldo Martins
(PRB) e Eliane Novais (PSB).

>> Deputados José Sarto (PSB) e João Jaime (PSDB), 3º secretário da Casa.
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Nova cara > TV Assembleia

Novidades na emissora
prometem aproximar a população
e o Parlamento cearense

Novo estúdio
Precisamos que
a população
saiba que
temos esse
grande serviço
em pleno
funcionamento
para ela. ”

José Albuquerque quer modernizar a TV, dando maior
abrangência e visibilidade às atividades da Casa.

Jornalista Adriano Muniz,
coordenador de Comunicação
Social da AL.

A NOVA MARCA
>>Jornal Assembleia apresentado no novo cenário do estúdio da emissora.

>> Coordenador de Comunicação, Adriano Muniz, discursa ao lado do
presidente José Albuquerque.

A

TV Assembleia completa
sete anos de existência entrando em uma nova fase.
A atual gestão da Casa, presidida pelo
deputado José Albuquerque (PSB),
está com foco na aproximação entre o
Parlamento e a população cearense, e
uma total reformulação no principal
veículo de comunicação do órgão já
está acontecendo. O pontapé inicial
para esta nova fase foi dado no último
dia 11, com o lançamento da nova logomarca da emissora.
Na ocasião, o presidente José Albuquerque anunciou algumas das principais mudanças que devem ocorrer durante sua gestão. Ele garantiu, além da

reformulação da identidade visual da
emissora, a compra de novos equipamentos para o estúdio e entregou novos cenários e veículos para uso exclusivo nas reportagens.
Em seu discurso, José Albuquerque
explicou que quer “modernizar a TV
Assembleia”, dando uma maior abrangência e visibilidade à programação e
às atividades do Parlamento. “Esse novos veículos irão ser um grande auxílio
para os repórteres, pois permitirão o
aumento do fluxo de viagens intermunicipais, deixando a população mais
alerta quanto ao trabalho que os 46
deputados da Casa vêm realizando estado afora”, disse.

O primeiro passo dado neste novo momento foi a total
reformulação da identidade
visual da TV Assembleia. Trabalhado pelos gestores em parceria com a publicitária Marina Gurgel, o novo logotipo trás
três balões sobrepostos nas
cores do brasão do Parlamento cearense, representando a
interlocução entre população,
Legislativo, o estado do Ceará,
e a própria TV Assembleia.
Para Marina, o ponto mais
significativo dessa nova aposta
é que a TV agora, na prática,
possui uma identidade visual
própria, “quando antes a logo
utilizada não era própria, e
sim, do Parlamento”.

Outra novidade anunciada foi
a construção de um novo estúdio
para a TV na cobertura do anexo I
da Assembleia. Conforme explica o
coordenador de Comunicação Social
da Casa, jornalista Adriano Muniz,
o novo estúdio “será um dos mais
modernos do país”. Com o nome de
‘Glass’, o novo estúdio terá uma grande painel de vidro, que possibilitará
que a paisagem de Fortaleza seja parte do cenário.
O estúdio, de acordo com Adriano, tem inauguração prevista para
o início do próximo ano. “Mas digamos que temos como meta estar
com toda essa reformulação pronta
até o fim do mandato de José Albuquerque como presidente. Se for
antes, melhor ainda. Queremos,
além disso, transportar a redação
da TV AL para o anexo I, junto ao
estúdio Glass”, admitiu. Essa mudança, segundo ele, não descartará o funcionamento do estúdio

do prédio central. “Trabalharemos
com dois estúdios, o que trará mais
qualidade na produção dos programas da grade”, afirmou.
As mudanças na TV Assembleia serão seguidas de ampla campanha publicitária para divulgar o
novo momento. O coordenador
disse que a divulgação será realizada “por meio das redes sociais
e jornais locais”. “Precisamos que
a população saiba que temos esse
grande serviço em pleno funcionamento para ela”, argumentou.
Para o diretor da TV Assembleia,
Leonardo de Borba, todas essas mudanças são positivas e acrescentarão
muito à qualidade dos programas feitos pela emissora. “Essas novidades
nos darão mais mobilidade e maiores
subsídios para mostrarmos o que a
Assembleia vem fazendo pela população cearense. Essa sempre foi nossa
meta durante esses sete anos que estamos no ar”, concluiu.

Alguns novos
equipamentos
para a TV
Assembleia
 Rádios de Comunicação 		
	Interna
 Mesa de Corte Analógica 		
	Simples
 Câmeras XD CAM
 Microfones de Mão 		
	Convencional
 Microfones de Mão
	Sem Fio
 Microfones de Lapela
 Tripés Para Estúdio
 Programa Jornalístico/ 		
	Teleprompter
 Fire Wire Exibidor Matérias
 Fone/Microfone para 		
	Câmeras Studio
 DVD Gravador Exibidor
 Mesa de Corte Digital 8 		
Entradas 12 Saídas

Ação Parlamentar

cultura

Olhares sobre Fortaleza

Confira as ações e projetos dos parlamentares

O que muda para você?

TRATAMENTO DO
AUTISMO

RESÍDUOS SÓLIDOS

QUALIFICAÇÃO DE
MOTOCICLISTAS

RESSOCIALIZAÇÃO
DE DEPENDENTES

ESTÁGIO EM
HOSPITAIS PÚBLICOS

>> Fernanda Pessoa (PR)

>> Mailson Cruz (PRB)

>> José Sarto (PSB)

>> Ferreira Aragão (PDT)

>> Dra. Silvana (PMDB)

Em 2 de abril celebrou-se o
Dia Mundial de Conscientização
do Autismo. Estima-se que, no
nosso País, a síndrome atinja mais
de dois milhões de pessoas, conforme dados da ONU, e cerca de
70 milhões de pessoas em todo
o mundo. Para apoiar políticas
de inclusão e assistência a essas
pessoas no Ceará, a deputada
Fernanda Pessoa (PR) propôs
por meio do projeto de indicação
27/13, a criação do Fundo Estadual para o Tratamento do Autismo
(Feta). O Fundo será vinculado
à Secretaria de Saúde do Estado
e supervisionado pelo Conselho
Estadual de Saúde.

Dar a destinação correta aos
resíduos sólidos é um dos grandes
desafios colocados hoje para a sociedade contemporânea. Preocupado com a questão, o deputado
Mailson Cruz (PRB) apresentou
o projeto de lei que proíbe o uso
de usina de incineração de resíduos sólidos urbanos no Estado do
Ceará. O projeto proíbe ainda o
uso de tecnologia de separação e/
ou prensagem de resíduos sólidos
destinados à queima em fornos
industriais e a concessão pública
para empreendimento que utilize
essa tecnologia, tendo em vista o
grande impacto ambiental causado por essa prática ao planeta.

As novas resoluções do Contran que dispõem sobre equipamentos de segurança e cursos
preparatórios para motofretistas
e mototaxistas entraram em vigor
em fevereiro de 2013. No Ceará,
cerca de 26.000 desses profissionais exercem a atividade remunerada, cadastrados no Detran-CE. Para o acesso gratuito ao
curso especializado obrigatório
para mototaxistas e motofretistas, o deputado José Sarto (PSB)
apresentou o projeto instituindo
o Programa Popular de Qualificação Profissional dos Condutores
de Motocicletas e Motonetas que
exerçam atividades remuneradas.

O projeto do deputado Ferreira Aragão (PDT), propõe a
instituição da Política Estadual de
Ressocialização do Indivíduo Ex-usuário de Drogas. A política de
ressocialização terá por finalidade
articular, organizar e coordenar
as atividades relacionadas com a
prevenção à reincidência do uso
de substâncias ilícitas e a reinserção social de ex-usuários de
drogas no mercado de trabalho,
aqueles que estejam comprovadamente em tratamento. O deputado é autor do projeto que obriga a
exibição de filme publicitário nos
cinemas sobre as consequências
das drogas.

O projeto de indicação
13/2013, da deputada Dra. Silvana (PMDB), torna obrigatória a
inclusão, dentro do currículo das
residências médicas oferecidas
pelo Governo do Ceará, do cumprimento de um período mínimo
de quatro meses de estágio curricular nos hospitais públicos regionais e filantrópicos do interior, de
acordo com a especialização médica de sua formação. Conforme a
proposta, o estágio deve ser realizado nas regiões onde haja necessidade. Caberá aos hospitais oferecer hospedagem, alimentação e
condições de higiene adequadas
aos residentes.

Autismo é uma disfunção
global do desenvolvimento. É
uma alteração que afeta a capacidade de comunicação, de
socialização e de comportamento do indivíduo. Inúmeras
famílias cearenses, pais e mães
de crianças autistas, muitas vezes encontram dificuldades de
atendimento para seus filhos,
pois são poucas as unidades
terapêuticas que atuam nessa
área. A criação do Feta poderá
apoiar instituições que têm trabalho com autistas, ampliando
o atendimento às pessoas portadoras da síndrome.

A incineração, ao liberar gases altamente cancerígenos, coloca em risco a saúde de quem
trabalha. A usina de incineração emite 33% a mais de CO2
que as termelétricas a carvão
mineral, agravando o efeito estufa. Lei Federal que estabelece
a Política Nacional de Resíduos
Sólidos prioriza a coleta de resíduos segregados, a compostagem e a coleta seletiva com a
integração de catadores, valorizando os aspectos ambientais,
econômicos, o desenvolvimento e a inclusão social.

Em dez anos, o número de
mortes por acidentes de moto aumentou 754% no Brasil,
segundo o Caderno Complementar do Mapa da Violência
divulgado este ano. Por outro
lado, a agilidade e o custo dos
serviços de mototáxi e motofrete têm tornado esse serviço
rotineiro em nossas cidades,
sendo esta uma modalidade
de transporte público. Assim, a
realização de forma gratuita do
curso trará qualificação e mais
segurança a esses profissionais,
além de melhoria no trânsito
de nossas cidades.

A criação da política de
ressocialização tem como foco
principal o futuro do indivíduo
que saiu do ciclo das drogas, reconhecendo que é difícil a sua
reinserção ao mercado de trabalho, já que existem empresas
que acham que um ex-dependente pode voltar ao vício e dar
prejuízo, explica Ferreira Aragão. Nesse sentido, a proposta
objetiva estimular a contratação
dessas pessoas para que, tendo
um trabalho, possam ter “uma
vida mais normal” e de fato serem ressocializadas.

A iniciativa, conforme explica a deputada, objetiva favorecer a população dos municípios cearenses que são carentes
de mão de obra médica qualificada em diversas especialidades. Vai propiciar também para
os médicos um aprendizado social e humanitário, que permitirá uma troca de conhecimentos
e experiências. Desta forma,
os médicos residentes também
estarão devolvendo para a população, principalmente a do
Interior, os investimentos feitos
pelo Governo, para a formação
da classe médica.
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N

uma homenagem aos
287 anos de Fortaleza
e em comemoração aos
18 anos de caminhadas pela capital cearense, ambos comemorados
no último dia 13 de abril, o Centro Cultural do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Ceará (CREA-CE) lançou a
Exposição “Fortaleza a Pé”. O Programa das Caminhadas Culturais
- Fortaleza a Pé foi criado no dia
13 de abril de 1995, em comemoração aos 269 anos do aniversário
de Fortaleza, por um grupo de
profissionais cearenses ligados às
áreas do turismo, história, cultura,
geografia e pedagogia.
A mostra tem o objetivo de

ESTANTE

promover e divulgar o patrimônio cultural do Centro e de outros
bairros antigos da cidade, através da
exposição de 100 fotografias coletadas entre os anos de 1995 e 2013.
O acervo das fotos é de autoria do
próprio idealizador do Programa
Fortaleza a Pé, o educador, turismólogo e pesquisador, Gerson Linhares, que com criatividade e detalhes
destaca os múltiplos olhares do patrimônio da nossa capital.
O patrimônio fotografado, ao
longo dos 18 anos de atividades,
destaca a capital através das praças,
estátuas, monumentos, prédios, palácios, palacetes, templos, igrejas e
capelas com os seus respectivos descritivos históricos e curiosidades. A

ação é realizada em Fortaleza com o
objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da valorização do nosso Patrimônio Histórico,
Cultural, Arquitetônico e Turístico.

serviço
A Exposição “Fortaleza a Pé” fica
em cartaz até 3 de maio e é aberta
ao público de segunda a sextafeira, das 9h às 12h e das 14h às
17h. Visitas em grupos podem ser
agendadas com a assessora cultural
do Crea-CE, Silvana Figueirêdo,
e pelo idealizador do Projeto
Fortaleza a Pé, Gerson Linhares,
respectivamente, pelos telefones
(85) 8743.8199 e (85) 8835.9915

MÚSICA + FILMES + LIVROS + CULTURA

>> Nayana Silva, secretária das
comissões da AL
“21 é o segundo álbum
de estúdio da cantora
e compositora inglesa
Adele. O álbum recebeu
muitos elogios da crítica, talvez, devido a sua autenticidade,
profundidade lírica das canções e o bom
desempenho vocal da cantora. Até 2012,
o álbum havia vendido mais de 25 milhões de cópias pelo mundo. Também
no ano passado, “21” foi eleito o álbum
mais vendido da era digital. Decidi indicar este CD da Adele, pois retrata alguns
momentos da minha vida, além disso, a
voz dela é muito gostosa de ouvir”.

>> Cabo BM Sena, integrante dos
Bombeiros da AL
“Game of Thrones” é uma
série inspirada nos livros
de George R.R. Martin. Seu
nome, inclusive, é baseado
no subtítulo do primeiro
livro das Crônicas de Gelo
e Fogo. Trata-se de uma guerra em que
vários reinos. Lordes, rainhas e senhoras
se veem envolvidos num jogo de vida ou
morte, carregado por mentiras, traições
e surpresas. Não tem um personagem
principal, a série conta com vários personagens que, uma hora ou outra, acaba se
interligando. Uma série impressionante e
envolvente do começo ao fim.

>> Regina Silveira, recepcionista das
comissões da AL
“My Way. Todo mundo
tem uma música favorita, aquela que fica encravada na alma, pois bem,
essa é a minha. My Way
é uma das músicas populares mais gravadas da história que retrata o cotidiano da minha vida. A letra desta música
transmite alegria, emoção e sentimentos que todas as pessoas necessitam
para o seu dia a dia. Enfim, esta música
é um fascínio e, interpretada pelo cantor Frank Sinatra, deveria ser um hino
na vida das pessoas”.

>> Lula Morais (PCdoB), deputado.
“Getúlio (1882 - 1930): dos
anos de formação a conquista do poder é uma obra que
procura reconstituir a trajetória pessoal e política de
Getúlio Dornelles Vargas.
Lira Neto, autor da obra, buscou se debruçar sobre documentos para ajudar a decifrar a ‘esfinge Getúlio’. Ele mostrar como foi
possível conviver em um mesmo indivíduo
um revolucionário, ditador, reformador social e demagogo. Lira Neto construiu uma
obra de grande importância para o desenvolvimento do nosso país, através da história deste grande homem”.
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Projeto Proteção à Infância no
Pecém é lançado na AL
Deputada Bethrose afirma que Assembleia está de portas abertas para esta missão

A

Assembleia Legislativa do
Ceará acaba de se juntar
ao projeto “Proteção à
Infância no Pecém”, criado em parceria entre o Complexo Industrial
e Portuário do Pecém (CIPP) e a
instituição Childhood. Lançado em
solenidade na Comissão de Infância
e Adolescência da Casa, trata-se de
uma ação essencial para os municípios de São Gonçalo e Caucaia, envolvidos no Complexo que abrigará
várias atividades portuárias, além
de uma siderúrgica e a refinaria Premium do Ceará, dentre outras.
De acordo com a deputada Bethrose (PRP), presidente da Comissão, o CIPP é o equipamento
público com maior potencial de
crescimento no Estado e “está junto com Childhood Brasil pensando
em conjunto para o bem da população”. E acrescentou: “Em nome
da AL, queremos deixar as portas
abertas para colaborar com o que
for preciso nessa missão. Que o
complexo seja para nossas crianças e adolescentes uma fonte de
inspiração e esperança de futuro
melhor”, disse a parlamentar na
ocasião do lançamento.
O projeto será desenvolvido nos
municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, com o objetivo
de fortalecer as políticas públicas
desses municípios, que agora passam por grandes obras, implicando
em grandes mudanças sociais, conforme destacou a coordenadora nacional de programas da Childhood
Brasil, Gorete Vasconcelos. “Dentro
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>> Deputada Bethrose preside a solenidade de lançamento do projeto, no Plenário 13 de Maio.

desse quadro, nosso trabalho visa o
desenvolvimento social das crianças
e adolescentes da região. O projeto
consiste no diagnóstico e formação
do plano de ação, a formação da
nossa rede de proteção e a multiplicação dessa rede”, explicou Gorete.
De acordo com o gerente de sustentabilidade da Companhia Siderúrgica do Pecém, Marcelo Baltazar,
o programa representa uma política de crescimento social junto ao
crescimento econômico dos municípios, assegurando o bem estar da
população, apesar das grandes mudanças que obras como essas trazem
para o cotidiano da cidade.
Na sequencia do lançamento do

Em nome da AL,
queremos deixar
as portas abertas
para colaborar com
o que for preciso
nessa missão. Que o
complexo seja para
nossas crianças e
adolescentes uma
fonte de inspiração
e esperança de
futuro melhor”.
deputada Bethrose (PRP),
presidente da Comissão

programa, foi proferida uma palestra pelo geógrafo e administrador
público Aron Belinky, sobre o tema
“Avanços e desafios da intersetorialidade na prevenção à exploração
sexual de crianças e adolescentes
no contexto de grandes obras”. Nela
foram reforçados os modos como as
grandes empresas podem colaborar
contra a exploração sexual de crianças e adolescentes em suas cidades.
Estiveram presentes na solenidade a representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência
Sexual de Crianças e Adolescentes,
Tiana Sento-Sé, e a coordenadora do
Unicef Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte, Ana Márcia Diógenes.

