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Debates > Erradicação

Campanha pela Refinaria
avança e empolga cearenses

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

campanha pela implantação
imediata da Refinaria Premium do Ceará tem empolgado os municípios que visitamos.
Supera nossas expectativas o engajamento dos prefeitos, câmaras, entidades e da sociedade civil. No segundo
semestre a mobilização continua. Faremos um grande encontro em Fortaleza com todos que estão participando das visitas e com a presença da
presidente da Petrobras, Graça Foster.
Em julho, completamos seis meses
à frente da Mesa Diretora com um
balanço positivo de atividades, registrando números históricos de matérias discutidas e votadas, bem como
de atividades nas comissões técnicas
e demais órgãos da Casa que prestam
serviços à população. É fruto do esforço dos parlamentares e servidores que
formam o Legislativo estadual. Diante
disso, renovamos o compromisso com
a continuidade de um parlamento for-

te, produtivo, responsivo às demandas
da sociedade cearense.
No primeiro semestre, por meio da
Comissão Especial para Acompanhar a
Problemática da Estiagem e as Perspectivas de Chuvas no Ceará, divulgamos
relatório parcial dos efeitos da seca, ao
mesmo tempo em que apontamos estratégias permanentes de combate aos efeitos do clima. No mesmo período, a Casa
anunciou um Seminário Internacional
sobre Segurança Pública, programado
para o segundo semestre deste ano, e
que vai reunir o secretário nacional de
segurança, secretários de estado e representantes de países latino-americanos.
Destacamos também a interiorização dos cursos da Universidade do Parlamento, dentre eles o Projeto ALcance,
que prepara estudantes para o Enem e
vestibulares; e a campanha de incentivo
a leitura, promovida por nossa biblioteca, para motivar os servidores..
Boa leitura!

Assembleia fará seminário
internacional sobre
segurança pública
Evento vai reunir
secretário nacional de
segurança, secretários de
estado e representantes
de países latinoamericanos.

A

questão da segurança pública em todo o País tem
sido um tema recorrente
nas rodas de discussões. A pauta foi
uma das principais reivindicações
dos manifestantes que foram às ruas
durante todo o mês de junho, em
todo o País. Com o intuito de discutir os fatores que geram essa violência, assim como propor meios de
erradicá-la a médio e longo prazo,
a Assembleia Legislativa do Ceará
está trabalhando em parceria com
o Instituto de Estudos e Pesquisas
para o Desenvolvimento do Estado
do Ceará (Inesp) na elaboração do
Seminário Internacional de Segurança, programado para o segundo
semestre deste ano.
O anúncio foi feito no final de junho pelo presidente interino da AL,
deputado Tin Gomes (PHS), quando
assumiu o comando da Casa no dia
26/06, período em que o presidente,
deputado José Albuquerque, assumiu
o governo do Estado, na ausência do
governador Cid Gomes e do vice,
Domingos Filho, que se encontravam
em viagem ao exterior. Segundo ele, o
evento deverá acontecer no próximo
semestre, após a conclusão da cam-

>> Deputado Tin Gomes (PHS) quando assumiu interinamente a presidência da AL

panha pela refinaria de petróleo do
Ceará. A expectativa é de reunir mais
de 12 secretários de Estado, além do
secretário nacional de segurança e
representantes de países como Argentina e Bolívia. “Não se pode tratar
a segurança só na área de repressão”,
considerou ele.
Ao anunciar a realização do seminário, Tin Gomes avaliou que a
contenção da violência deve envolver
projetos sociais, e não apenas repressão. “Não se pode tratar a segurança
só na área de repressão, mas também
nas áreas de educação, cultura e lazer,
assim como no controle das drogas e
das armas na entrada do país e na sua
da distribuição”, considerou o então
presidente em exercício.
Tin explicou que o seminário deverá
acontecer em três dias, cada um dedi-

cado a uma frente a ser estudada, sendo
elas: lazer, esporte e cultura; educação;
e repressão e drogas. “Acredito que, havendo a participação e o empenho de
todos os estados, poderemos fazer um
grande trabalho em nível nacional pela
erradicação da violência a médio e longo prazo”, considerou.
Uma questão importante e que
não deve ser desconsiderada, conforme o presidente, é que a questão da
violência não pode mais ser tratada
como um problema local. “Existem
casos de bandidos que atuam no Rio
de Janeiro ou São Paulo e vem para
o Nordeste por entender que há deficiência na segurança daqui. Precisamos trabalhar em nível nacional a
questão das divisas, pois é impossível
o Ceará se fechar e tentar se equilibrar sozinho”, argumentou.

José
Albuquerque
assumiu
Governo do
Estado
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado José Albuquerque (PSB), assumiu o Governo do Estado do Ceará no dia
26 de junho, em decorrência da
viagem do governador Cid Gomes (PSB) e do vice-governador
Domingos Filho (PMDB) ao exterior, ambos em missão oficial.
Durante esse período, o vice-presidente da Casa, deputado Tin
Gomes (PHS), presidiu interinamente o Parlamento cearense.
O governador Cid Gomes
viajou a Itália, onde assinou, em
Roma, o contrato de financiamento de US$ 40 milhões junto
ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida),
com contrapartida de US$ 40 milhões do Tesouro Estadual (total
equivalente a R$ 162,2 milhões).
O dinheiro será aplicado entre
os anos de 2013 e 2019 em ações
para reduzir a pobreza rural no
semiárido cearense no âmbito
agrícola e não agrícola, com foco
principal em jovens e mulheres.
O empréstimo recebeu o parecer
favorável do governo federal.
Em seguida, em Pistoia, na
Itália, visitou a empresa Ansaldo
Breda, fornecedora dos trens da
Linha Sul do Metrô de Fortaleza. Há perspectiva de que novos
trens sejam contratados para reforçar os serviços de mobilidade
urbana na Região Metropolitana de Fortaleza.
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flashES do parlamento

Presidente faz balanço e reafirma compromisso
de um parlamento forte e produtivo
O presidente da Assembleia,
deputado José Albuquerque (PSB), fez
o balanço das atividades do primeiro
semestre de 2013 no Plenário da Casa.
Ele renovou “os compromissos com
a continuidade de um Parlamento
forte, produtivo, responsivo às
demandas e às necessidades da
sociedade civil cearense” e agradeceu
aos parlamentares, pelo compromisso
e lealdade aos interesses do povo e
pelo apoio dado à Mesa Diretora.
Albuquerque enfatizou as atividades
das Comissões Técnicas que
realizaram 106 reuniões ordinárias,
73 extraordinárias e 91 audiências
públicas, 15 seminários e 106 reuniões
externas nesse semestre. No período,
foram apresentados 463 projetos,
dos quais 222 foram deliberados.
O parlamentar também destacou a
atuação dos diversos órgãos da Casa
que prestam serviços à população.

>>Deputados Danniel Oliveira (PMDB) e Sérgio
Aguiar (PSB), primeiro secretário da Casa.
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>> Deputado Neto Nunes (PMDB)

>> Presidente José Albuquerque (PSB) apresenta o balanço do semestre ao Plenário.

>> Deputados José Sarto (PSB), Maílson Cruz, Ronaldo
Martins e Ana Paula Cruz, do (PRB)

>> Deputada Fernanda Pessoa (PR)

>> Deputados Manoel Duca (PRB) e Rogério Aguiar (PSD)

>> Deputados Rogério Aguiar (PSD), Tomaz Holanda (PMN), Vasques Landim (PR),
Vanderley Pedrosa (PTB) e Perboyre Diógenes (PMDB)

>> Deputados Bethrose (PRP) e Professor Teodoro (PSD)

>> Deputada Dra. Silvana (PMDB)

>> Deputados Antonio Carlos e Rachel Marques, do PT; Mirian Sobreira (PSB),
Fatima Leite (PRTB) e Tomaz Holanda (PMN)

>> Deputados Tin Gomes (PHS), Osmar Baquit
(PSD), Idemar Citó (DEM) e Fernando Hugo (PSDB)

>> Deputados João Jaime (PSDB), Welington
Landim (PSB) e Nenen Coelho (PSD)
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Capital > Encontro

Refinaria Premium do Ceará
Mobilização continua no segundo semestre e
presidente José Albuquerque destaca grande
receptividade à campanha nas visitas ao interior

O

presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará, deputado José Albuquerque
(PSB), informou que a campanha de
mobilização pela imediata implantação da Refinaria Premium do Ceará
terá continuidade no segundo semestre
desta ano. “Após o recesso a mobilização continua. Vamos fazer um grande
encontro na Capital e reunir novamente
todas as lideranças que estiveram participando dessas mobilizações”, disse ele,
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ao destacar a importância da participação de todos os cearenses.
O presidente da AL disse que a
campanha tem sido muito bem recebida em todas as visitas ao Interior.
Ele destacou o envolvimento dos prefeitos, câmaras, entidades e demais
segmentos da sociedade civil dos municípios das macrorregiões visitadas. E
agradeceu a mobilização dos prefeitos
municipais. “Estamos mostrando e
a população está entendendo qual a

Seminário sobre a Refinaria Premium do Ceará em Limoeiro do Norte.

importância econômica de uma refinaria. Por conta disso, não cessam de
chegar pedidos, de todos os recantos
do Estado, pedindo material para divulgar a campanha nos colégios, sindicatos e entidades”, assinalou.
Mostrando-se otimista quanto ao
resultado da campanha, Albuquerque
lembrou que a construção da refinaria é compromisso firmado pelo então
presidente Lula e pela presidente Dilma Roussef. “Estamos pedindo que o
empreendimento seja instalado o mais
rápido possível”, disse ele, ressaltando a
importância da participação de toda a
população cearense uma vez que os benefícios se estenderão por todo o Estado

“A refinaria vai servir a
todo o Estado. Serão R$
7 bilhões a mais de ICMS,
gerando 90 mil empregos
entre diretos e indiretos”
O deputado José Albuquerque (PSB),
presidente da Assembleia Legislativa

e, consequentemente, ao povo. “A refinaria vai servir a todo o Estado. Serão R$ 7
bilhões a mais de ICMS, gerando 90 mil
empregos entre diretos e indiretos. Serão
beneficiados 300 mil barris de petróleo

por dia. Haverá indústrias se instalando
em todo o Ceará”, frisou.
O presidente da AL lembrou que
os incentivos fiscais para implantação
de novos empreendimentos são proporcionais à distância da Capital, facilitando a interiorização do desenvolvimento. Ele acentuou que a empresa
Grendene, em Sobral, está com 22 mil
funcionários. Porém, compra matéria-prima na Bahia. “Com a refinaria, ela
vai poder comprar aqui. Outras empresas também irão se instalar no Ceará, beneficiando-se da proximidade
da matéria-prima”, acrescentou.
De acordo com o deputado, a
luta é pelo início das obras. “Uma

vez começando, não vai voltar atrás.
A refinaria vai ajudar o Ceará e o
Brasil. Hoje, o petróleo bruto é exportado e volta refinado, gerando
déficit na balança comercial. Queremos sensibilizar a presidente Dilma
e a presidente da Petrobras, Graça
Foster, para que tenhamos a refinaria o mais rápido possível”.
A campanha teve início no dia 5 de
junho e visitará 11 municípios cearenses até agosto. A caravana já percorreu
as cidades de Sobral, Tianguá, Crateús,
Limoeiro do Norte, Crato, Iguatu e Camocim. Estão previstas visitas aos municípios de Baturité, Itapipoca, Quixadá, Aquiraz e Fortaleza.
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2013 > Segundo semestre

Relatório > Comissão Especial

Universidade do Parlamento leva cursos
aos estudantes do interior
Oportunidade de preparação para o Enem e vestibulares será dada pelo projeto ALcance.

O

s cursos da Universidade
do Parlamento Cearense
(Unipace) serão ofertados
aos estudantes do interior do estado
a partir do segundo semestre deste
ano. A informação é da diretora de
Gestão e Ensino da instituição, Lindomar Soares, ao fazer um balanço
do semestre letivo da Universidade.
Serão levados aos estudantes do interior, projetos como o ALcance, que
proporciona aos alunos do 3º ano
da rede pública de ensino um curso
preparatório gratuito para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e
vestibulares, em aulas realizadas aos
sábados. Segundo Lindomar, atualmente, 1.200 alunos participam do
Projeto ALcance. Desde o ano passado, o curso pré-vestibular também
funciona no município de Tauá, após
a assinatura de termo de cooperação
técnica entre a Unipace e a Escola do
Legislativo de Tauá.
A Universidade do Parlamento
Cearense também continua ofertando o Projeto Superação, que
permite a conclusão dos ensinos
fundamental e médio às pessoas
que desejem dar continuidade aos
estudos. Inicialmente dirigido aos
servidores estaduais, foi estendido
a toda comunidade. Segundo Lindomar, o ‘Superação’, desenvolvido
em parceria com a Secretaria de
Educação do Estado, conta hoje
com 500 alunos. Outra novidade
anunciada por Lindomar é o curso
de especialização em Gestão Pública Municipal, feito em parceria
8 | alnotícias

Assembleia aponta estratégias permanentes
de combate aos efeitos da seca
Documento sugere mobilização regional em prol de políticas de convivência com o clima.

A

A Universidade
do Parlamento
Cearense também
continua ofertando
o Projeto Superação,
que permite a
conclusão dos
ensinos fundamental
e médio às pessoas
que desejem dar
continuidade aos
estudos.

com Sindicato dos Fazendários do
Ceará (Sintaf/CE). A previsão para
o início das aulas é dia 9 de agosto.
A Universidade mantém em
andamento ainda cursos de pós-graduação, como o Mestrado de
Gestão em Negócios Turísticos, que
também abre a sua segunda turma
a partir do próximo semestre, assim
como outra turma de Especialização, na mesma área.
Os cursos de línguas estrangeiras,
destinados apenas aos servidores da
Assembleia Legislativa do Ceará,
também abrirão novas turmas para

inglês e espanhol. O telefone de contato do Departamento de Línguas
da Universidade é o 3257-5206.

serviço
A Universidade do Parlamento
Cearense está localizada na Av.
Desembargador Moreira, 2807 Anexo 2 – Edifício Deputado José
Euclides Ferreira Gomes.
Para outras informações sobre
os cursos ofertados e sobre as
inscrições, o telefone de contato é o
3257-3032.

Comissão Especial para
Acompanhar a Problemática da Estiagem e as Perspectivas de Chuvas no Estado do Ceará,
instalada pela Assembleia Legislativa no dia 26 de março deste ano,
divulgou relatório parcial no início
de julho. A apresentação foi feita no
Plenário 13 de Maio pelo relator da
Comissão, deputado Welington Landim (PSB). Conforme o deputado, a
Comissão constatou algumas graves
deficiências nas ações de combate
aos efeitos da seca no Ceará. Listadas
no parecer estão também sugestões
como a de mobilizar parlamentos
dos estados do semiárido para promover uma maior integração regional em prol de uma verdadeira política pública, eficiente e permanente, de
convivência com a realidade climática da região.
Conforme Landim, a Comissão
constatou entre outras deficiências,
um número insuficiente de poços
profundos perfurados, decorrente da

“Seria importante
que o governo desse
uma atenção maior a
qualidade da água”
O deputado João Jaime (PSDB),
presidente da Comissão

falta de máquinas perfuratrizes; existência de poços tampados por falta
de instalação de energia elétrica por
parte da Coelce. A constatação mais
preocupante refere-se à iminência de
falta d’água já no início do segundo
semestre deste ano em 35 municípios
cearenses, o que levou a situações de
conflitos pelo acesso à água entre municípios como, por exemplo, na região
dos sertões de Crateús.
Diante desse diagnóstico, o parecer contido no relatório parcial lista
algumas sugestões, além da proposta
de mobilização dos parlamentos dos

estados do semiárido, tais como estratégias diversificadas de estoques (água,
sementes, forragens). De acordo com
ele, faz-se necessário instituir, através
de lei, a Política Nacional de Convivência com o Semiárido e o Fundo
de Financiamento com o Semiárido
visando uma política permanente e
emancipadora, que integre não só projetos e programas pontuais. “A Comissão entende que uma das dificuldades
iniciais à implantação de tal política é
o reconhecimento da fragilidade do
nosso bioma, a Caatinga, para qual
ainda não existem políticas públicas
específicas”, disse.
O relator também destacou a necessidade de máquinas perfuratrizes
pelo governo do Estado (Defesa Civil, Sohidra, Cagece) em quantidades
suficientes para atender a demanda
de poços, assim como a liberação das
máquinas já prometidas pelo governo
federal. “Independentemente da aquisição de máquinas pelas prefeituras,
também recomendamos a aquisição

de uma máquina para cada uma das
20 regiões administrativas do Estado”,
disse. Em relação à qualidade de água
e garantia de potabilidade, o relator
sugeriu apressar o processo de aquisição das estações móveis de tratamento
de água, proposta apresentada pela
Aprece, em 2012. Trata-se de uma tecnologia exclusiva de origem israelense, capaz de tratar águas salobras e ou
contaminadas para garantir a potabilidade da água distribuída à população
através do carro-pipa e da recuperação
de poços profundos.
O deputado João Jaime (PSDB),
presidente da Comissão, enalteceu o
relatório e afirmou que o próximo passo do colegiado é “fiscalizar e denunciar aquilo que não está sendo feito”.
Um dos problemas mais graves apontados pelo tucano foi a má qualidade
da água fornecida para abastecimento
humano, o que está levando doença
à população. “Seria importante que o
governo desse uma atenção maior a
qualidade da água”, afirmou ele.
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Ação Parlamentar

AL INDICA

Confira as ações e projetos dos parlamentares

Mais cultura na

ATUAÇÃO DE
MÉDICOS

PREVENÇÃO À
HIPERTENSÃO

INAUGURAÇÃO DE
OBRAS

SEGURANÇA NOS
ÔNIBUS

UNIDADES
GERIÁTRICAS

TV Assembleia

O que muda para você?

Novo programa busca na arte e cultura, a essência da tradição nordestina.
>> Mirian Sobreira (PSB)

>> Inês Arruda (PMDB)

>> Heitor Férrer (PDT)

>> Rachel Marques (PT)

>> Eliane Novais (PSB)

A deputada Mirian Sobreira
(PSB), propôs por meio de projeto
de lei 147/2013 em apreciação no
Legislativo, a proibição da atuação no Ceará de médicos que não
sejam registrados no Conselho
Regional de Medicina. O projeto determina anda que o registro
profissional de médicos formados
no exterior seja expedido pelo
Conselho Regional de Medicina
mediante prova de conhecimento
realizada por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou aprovação no
Exame Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos-Revalida.

A criação no Estado do programa Estadual de Conscientização sobre a Hipertensão Arterial
Precoce foi proposto por meio de
projeto de lei 88/12 aprovado na
Assembleia Legislativa, apresentado pela deputada Inês Arruda
(PMDB). De acordo com pesquisa divulgada pelo Ministério da
Saúde (MS), Fortaleza é a segunda
capital brasileira com maior percentual de adultos com excesso de
peso, que é fator de risco para as
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), entre elas a hipertensão, responsáveis por 59% dos
óbitos no mundo.

Projeto de lei 04/2013, de autoria do deputado Heitor Férrer
(PDT), em tramitação na Assembleia Legislativa, quer proibir, no
âmbito da administração estadual
dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, Ministério Público
Estadual e tribunais de contas, a
utilização de recursos públicos
para patrocinar eventos sejam eles
festivos, esportivos ou religiosos,
relacionados à inauguração de
obras públicas ou assinatura da
ordem de serviço. Ele ressalta que
diante da ausência de recursos para várias áreas vitais de interesse do
povo, não se justifica o emprego de
verbas públicas para esse fim.

Diante da crescente onda
de insegurança nos transportes coletivos, a deputada Rachel
Marques (PT) propôs projeto de
lei 20/12, em tramitação na Assembleia, determinando que as
empresas de transporte coletivo
de passageiros ficam obrigadas
a instalar câmeras de segurança
nas dependências dos ônibus
coletivos intermunicipais do Estado do Ceará. A medida, caso
aprovada, deverá ser aplicada às
empresas de ônibus que operam
transporte coletivo de passageiros, cujas concessões foram dadas pelo poder público estadual.

A implantação de unidades
geriátricas nas instituições hospitalares da rede pública estadual
foi proposta pela deputada Eliane
Novais (PSB). O projeto de indicação 10/2013, que está em tramitação no Legislativo, tem por
objetivo garantir atendimento especializado ao idoso na rede pública. Pela proposta, as unidades
geriátricas deverão manter pessoal especializado em geriatria e gerontologia social como estabelece
a Lei Federal Nº 10.741/2003, o
Estatuto do Idoso, proporcionando aos idosos, acompanhamento
profissional e auxiliando-os no
processo de envelhecimento.

A exigência, conforme explica a deputada, busca garantir
qualidade dos serviços prestados à sociedade. Dessa forma, o
registro no Conselho Regional
de Medicina, órgão fiscalizador
da prática do exercício da medicina, permitirá, segundo a parlamentar, o pleno exercício da
atuação do médico, conforme
comprovação de sua formação
acadêmica, o que gera maior
segurança a população e melhor capacitação do profissional
da medicina.
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A finalidade do projeto é promover campanhas para informar
sobre os riscos da hipertensão
arterial e sua relação com a ingestão excessiva de sal na alimentação. As DCNT atingem mais
de 50% das pessoas na terceira
idade, e é responsável por 40%
dos infartos, 80% dos acidentes
vascular cerebral e 25% dos casos
de insuficiência renal terminal. A
prevalência da hipertensão em
crianças e adolescentes alcança
5% das crianças e adolescentes
no Brasil, reforçando assim a importância da prevenção.

Segundo o parlamentar, o
objetivo da iniciativa é moralizar os gastos da administração
pública estadual, impedindo
que valores sejam gastos com
ações que não são prioridade.
O parlamentar lembra que o
Ceará é um estado com muitas
demandas sociais para serem
atendidas, não se justificando o emprego de recursos do
erário para o patrocínio desses
eventos, mormente diante de
ausência de recursos para várias áreas vitais de interesse do
povo cearense.

O projeto visa coibir assaltos nas linhas em que a empresa de transporte coletivo opera,
e aumentar a segurança pública
dos passageiros e funcionários.
A deputada chama atenção para o aumento da criminalidade
no País e, principalmente, no
número de assaltos no interior de coletivos. A aquisição
do equipamento de segurança
não acarretará grandes ônus à
transportadora e além da segurança evitará ainda ocorrência
de atos de vandalismo.

No Ceará, a população de
idosos aumentou 61% em 10
anos. As estimativas dos estudiosos é que o número de idosos continuará aumentando no
Brasil, e esse aumento é uma
tendência mundial. Em 2025,
os idosos representarão em torno de 15% da população. Esses
dados evidenciam um processo
acelerado de envelhecimento da
população. Isso se deve ao aumento da expectativa de vida e a
redução da taxa da natalidade e
demanda medidas em benefício
desse segmento da população,
defende a parlamentar.

B

uscando a essência e a
tradição da cultura nordestina, a TV Assembleia
(Canal 30) estreou o programa
Almanaque Cultural. Apresentado
pela jornalista Carla Soraya e com
a produção de Augusto Abreu, a
atração vai ao ar quinzenalmente
às terças-feiras e de acordo com
a apresentadora, o diferencial da
atração é mostrar a cultura típica
nordestina. “Nosso foco é buscar
na arte e cultura do povo nordestino a essência da nossa tradição
que está se perdendo neste mundo
globalizado”, destacou.
Conhecida pelo público cearense, Carla Soraya já apresentou outro
programa de cultura e entretenimento. Ela comenta que o Almanaque
Cultural foi desafiador por se tratar
de um programa que “respira a cultura cearense”. Segundo a jornalista,
o melhor retorno é a identificação do
telespectador com o que é mostrado na atração. “Várias pessoas já me
abordaram na rua me dando os parabéns pelo novo programa e avisam
que estou no caminho certo. Só em
levar o melhor da cultura, da informação e da história cearense ao teles-

Carla Soraya, apresentadora

QUADROS DO
ALMANAQUE CULTURAL
Contador de Histórias
O quadro “Contador de Histórias”
recebe, quinzenalmente, um
convidado relatando as histórias
que antigamente fizeram parte
da capital. O primeiro a participar
foi o radialista da FM Assembleia,
Narcélio Limaverde, que além do
ofício no rádio, escreveu um livro
de crônicas sobre a nossa cidade,
intitulado Fortaleza Antiga. Em
sua obra e em nosso programa ele
relatou algumas destas histórias.
Nosso de Comer
Baião-de-dois, paçoca, tapioca,
cuscuz e tantos outros pratos da
culinária nordestina conquistam
os paladares do Brasil inteiro. Em
“Nosso de Comer”, é mostrado
como são feitos estes pratos
típicos. Desde a entrada até a
sobremesa, cozinheiros e chefes
que se destacam em resgatar a
culinária raiz do nosso Estado
mostram suas receitas em nosso
programa.

>> Carla Soraya, apresentadora

Nosso foco é buscar na
arte e cultura do povo
nordestino a essência
da nossa tradição que
está se perdendo neste
mundo globalizado”.

saiba+

pectador já é gratificante”.
Com uma hora de duração, o programa é dividido em quatro blocos e
já recebeu a participação do sanfoneiro Valdonys; dos jornalistas Tarcisio
Matos e Adísia Sá; do radialista da FM
Assembleia, Narcélio Limaverde; do
humorista Bené Barbosa; do cantor e
violonista Nonato Luiz e do cantor e
compositor Marcos Lessa.

Filosofia Popular
Quem nunca ouviu o ditado: quem
não tem cão, caça com gato ou
quem tem boca vai a Roma? No
quadro “Filosofia Popular” o adágio
popular é comentado e explicado
pela população cearense. Com isso,
você aprenderá a não cair no conto
do vigário, ou seja, ser enganado
por nenhum vigarista.

serviço
Programa Almanaque Cultural
Dia de exibição: quinzenalmente nas
Terças-feiras às 20h30min
Reprise: Sábados às 8horas e
Domingos às 19horas
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>> Biblioteca César Cals de Oliveira tem novo espaço e amplia o acervo

Campanha incentiva à leitura

O Povo Fala

Obras são selecionadas mensalmente buscando motivar os servidores a
conhecer as publicações que há no espaço.

Q

uem nunca viajou ao ler
um livro? Aventurou-se,
sofreu, deu risadas ou se
identificou com um personagem de
um romance? Na verdade, a leitura
nos proporciona estar em vários
lugares e vivenciar diversas histórias
sem sair de casa. É com o objetivo
de incentivar a leitura que a Biblioteca César Cals de Oliveira, desde o
início do ano, está disponibilizando
encartes com sugestão dos livros
disponíveis em seu acervo.
Mensalmente, o pesquisador da
biblioteca, Rômulo Nântua, seleciona
obras dos autores existentes buscando
motivar os servidores a conhecer as
publicações que há no espaço. Segundo ele, “os encartes que estão sendo
distribuídos servem para apresentar
as novas e antigas publicações que
12 | alnotícias

a biblioteca possui, como também,
incentivar o funcionário a ocupar
este novo espaço”. Além das obras, a
biblioteca possui três computadores,
com acesso à internet gratuita e uma
sala para estudos.
A bibliotecária e chefe da sessão,
Tereza Cristina Bessa Raupp, destacou que a Biblioteca César Cals é
aberta ao público, porém, o aluguel
das obras ainda é restrito para os
funcionários. Ela destaca que o local possui um vasto acervo de obras,
principalmente, cearenses. “São mais
de oito mil exemplares divididos em
diversos temas, como: literatura, direito, história, dentre outros. Além,
das obras raras, composta pelas primeiras leis do Estado, mensagens de
deputados e presidentes da AL, atas e
constituições do Estado”, acrescentou.

Climatizado e Silencioso

Na correria do dia a dia do anexo
II da Casa, a Biblioteca César Cals
de Oliveira se destaca não apenas
pelas raridades encontradas em seu
acervo, mas também, pelo ambiente
climatizado e sua tranquilidade. Frequentador assíduo, o arquiteto Walter
Coutinho encontrou no local o ambiente necessário para os estudos dos
concursos que irá realizar.
Ele confidencia que a biblioteca é
bastante frequentada por estudantes
que pretendem fazer concursos, por
se tratar de um local confortável e sem
barulhos. Walter revela que descobriu
o local por acaso e recomenda-o para
toda população cearense. “Pois o ambiente é tranquilo, climatizado e disponibiliza um ótimo acervo para consultas e pesquisas”, acrescentou Walter”.

“A Biblioteca da Assembleia
Legislativa é um ótimo lugar
para estudos por se tratar
de um ambiente climatizado,
tranquilo e com bastante
acervo para consulta”.
Walter Coutinho, arquiteto.

serviço
A Biblioteca César Cals de Oliveira
está localizada no 4º piso do anexo
II da Assembleia Legislativa, Edifício
Deputado José Euclides Ferreira
Gomes. Funciona de segunda
à sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Contato: (85) 3277-2696 ou
3277-2695.

