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Debates > Erradicação

AL cumpre A3P e busca
popularizar energias renováveis

A

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

busca pela popularização de
energias renováveis em moradias de baixa renda foi mais
um passo dado pela Assembleia Legislativa no cumprimento do projeto A3P
– AL Sustentável. É um desafio a ser
enfrentado e foi discutido em agosto na
Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca
com representantes da Adece e Aneel.
Neste semestre, prosseguimos a
campanha de mobilização pela imediata implantação da Refinaria Premium do Ceará. Visitamos municípios sedes de macrorregiões e vimos
o envolvimento da sociedade civil ao
reconhecer a importância da obra. Até
o final, teremos percorrido 11 municípios e conversado com lideranças
de todas as cidades do Ceará. Encerraremos a campanha com um grande
encontro em Fortaleza.
Em agosto, os trabalhos da Comis-

são de Acompanhamento da Problemática da Estiagem, que busca soluções
para as populações afetadas, tiveram
continuidade, agora com foco na fiscalização das ações adotadas. Também
estamos promovendo o importante
trabalho de revisão e delimitação das
divisas dos municípios cearenses, por
meio da Comissão de Estudos de Limites e Divisas Territoriais, com tecnologias por satélite e GPS.
Ainda este ano, iniciaremos os preparativos para a construção do novo estúdio panorâmico da TV Assembleia,
que será o primeiro do estilo em TVs
públicas no País. É parte da reestruturação do complexo de Comunicação
Social que prevê ainda a ampliação
do sinal da emissora para mais municípios. Por fim, estamos capacitando
nossos servidores em línguas estrangeiras, por meio da Unipace.
Boa leitura!

marcos moura

PALAVRA DO PRESIDENTE

AL quer popularizar uso de energias
renováveis em moradias de baixa renda
Sérgio Aguiar destaca que
iniciativas como essa fazem
parte da agenda A3P

A

Assembleia Legislativa tomou a iniciativa de conscientizar e popularizar junto
à sociedade cearense a temática da
geração e utilização das energias renováveis, e como elas podem ser utilizadas como mini e micro geração
de energia no Estado, especialmente
nas moradias de baixa renda. Trata-se de um desafio a ser enfrentado e,
para tanto, o deputado Sérgio Aguiar
(PSB), primeiro secretário da Casa,
realizou audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional,
Recursos Hídricos, Minas e Pesca.
“A Assembleia Legislativa entra nesse
debate com o intuito de popularizar o
assunto, ainda desconhecido por milhares de cearenses. Novas demandas
do setor surgiram após a audiência e
desdobramentos, por parte do Poder
Legislativo, ainda estão sendo analisados, junto à Câmara Setorial de Energia Eólica, para que possamos torná-las públicas”, afirmou ele.
Sérgio destaca ainda que sua atuação política está, também, pautada
na preservação do meio ambiente.
“Como padrinho do projeto A3P –

>> Deputado Sérgio Aguiar presidindo a audiência na Comissão de
Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca.

AL Sustentável, de responsabilidade
da Diretoria Adjunta-Operacional da
Casa, ressalto que iniciativas como
essa fazem parte da Política Nacional
de Resíduos Sólidos, projeto 12.305/
2010, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente” disse ele.
A Agenda Ambiental entre outras
ações, realiza na Assembleia uma
campanha de conscientização ecológica com parlamentares e servidores
da Casa, incentivando, ao máximo, o
uso de ferramentas de sustentabilidade, além de dar a destinação correta

a materiais de difícil descarte como
lâmpadas, pilhas e baterias”.
Segundo Sérgio Aguiar, cerca
de 13 mil moradias de baixa renda
do Programa Federal Minha Casa,
Minha Vida poderão ser beneficiadas no Ceará, por um sistema que
transforma energia solar em elétrica, tendo, assim, sua própria geração
de energia. De acordo o deputado, o
projeto já foi certificado pela Caixa
Econômica Federal e está para ser
homologado. As energias renováveis
podem beneficiar muito as comuni-

dades de baixo poder aquisitivo.
O uso desse tipo de energia se torna viável a partir da iniciativa do engenheiro mecânico cearense Fernando Alves Ximenes que desenvolveu
um sistema que transforma energia
solar em elétrica para moradias de
baixa renda. Ximenes, que esteve presente ao encontro, como secretário da
Câmara Setorial de Energia Eólica da
Adece, afirmou que o Ceará tem altíssimo potencial de ventos, que são ideais para a produção de energia eólica
devido à rápida velocidade e às suas
fortes cargas.
Durante o encontro, a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), Élbia Melo,
deu destaque para a resolução da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nº 482/2012, que estabelece condições gerais para o acesso a
energias renováveis permitindo que
os brasileiros possam gerar energia
em suas próprias casas. Já o representante da Adece, Cláudio Frota,
diz que o Estado ainda precisa enfrentar grandes desafios para popularizar as energias renováveis.
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Acompanhamento > Perspectivas

Encontros > Segundo semestre

Continua a Mobilização pela Refinaria
Premium do Ceará
No interior, o Presidente tem recolhido assinaturas
para um documento que será entregue à Petrobras.

N

Comissão vai fiscalizar e
cobrar medidas para minorar
efeitos da estiagem
O deputado João Jaime diz que tendência é a seca se aprofundar a partir de agora.

A

Comissão Especial de
Acompanhamento
da
Problemática da Estiagem e Perspectivas de Chuvas
do Ceará da Assembleia Legislativa dará prosseguimento as suas
atividades no segundo semestre
deste ano. O próximo passo, segundo o presidente da Comissão,
deputado João Jaime (PSDB), “é
fiscalizar e denunciar aquilo que
não está sendo feito”.
A fiscalização deve incluir a
Medida Provisória 610, sancionada com vetos no último dia 22
pela presidente da República, Dilma Rousseff. A MP, que teve como
relator o senador Eunício Oliveira
(PMDB-CE), amplia o valor a ser
recebido por agricultores que aderiram ao Benefício Garantia-Safra
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no período 2011/2012, aumenta
o Auxílio Emergencial Financeiro
e autoriza a distribuição de milho
para venda a pequenos criadores
atingidos pela estiagem.
No Ceará, conforme foi apontado em relatório parcial da Comissão Especial da Estiagem, apresentado pelo deputado Welington
Landim (PSB), no último dia 04 de
julho, o perigo é de que pelo menos
35 municípios cearenses venham a
sofrer com a falta d’água neste segundo semestre de 2013. “As providências tomadas pelos governos federal e estadual e pelos municípios
ainda são incipientes e as ações deveriam ser mais efetivas, porque a
tendência é a de que a situação se
agrave no segundo semestre deste
ano”, alertou o parlamentar.

João Jaime (PSDB) também alerta para a possível piora da estiagem
no segundo semestre. “A seca vai
se aprofundar a partir de agora. O
risco de colapso de algumas cidades do Estado do Ceará é iminente”,
disse ele. Algumas questões apontadas no relatório parcial, como a má
qualidade da água fornecida para o
consumo humano e a demora de até
90 dias da Companhia Energética
do Ceará (Coelce) em energizar os
poços profundos também serão cobradas neste segundo semestre. “É
inadmissível que um poço desses
não seja instalado em, no máximo,
30 dias”, criticou João Jaime.
Instalada no dia 26 de março deste ano, a Comissão constatou graves
deficiências nas ações de combate
aos efeitos da seca no Estado.

Serão cobradas ações
mais efetivas no
combate aos efeitos da
seca, a partir de agora,
para evitar um colapso
nos municípios”
Deputado João Jaime, presidente da
Comissão da Estiagem.

ove municípios sedes de
macrorregiões do Estado já
foram visitados pela campanha de mobilização da sociedade
civil em prol da imediata implantação
da Refinaria Premium do Ceará. Desde seu início, em junho, a campanha
tem tido grande receptividades por
parte das autoridades municipais e
suas populações. Até o final, 11 municípios serão visitados, com encerramento em um grande encontro em
Fortaleza. As atividades do segundo
semestre foram retomadas no dia 15
de agosto, com a realização de uma
reunião na Costa Oeste, em Itapipoca,
e outro em Baturité.
Idealizada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Albuquerque (PSB), a campanha tem o
objetivo de unir esforços em torno do
início imediato das obras de construção
da Refinaria, já que se trata de um compromisso do Governo Federal assumido desde o governo Lula. No encontro
de Itapipoca, diante de um auditório lotado, na Câmara Municipal, o presidente José Albuquerque foi muito aplaudido ao dizer que já está tudo pronto para
a Petrobras começar as obras e que falta
apenas “vontade política”.
De acordo com o presidente da AL,
todos os partidos estão comprometidos com essa campanha, que será encerrada com um grande encontro em
Fortaleza com a presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Nas suas
viagens pelo Interior, ele tem recolhido
assinaturas para um documento, que

será entregue à Petrobras durante o encontro de Fortaleza.
José Albuquerque destaca a participação dos prefeitos e de todo setor
produtivo no processo. Para ele, é fundamental o engajamento de todos os
cearenses. A Refinaria Premium do
Ceará é um compromisso firmado há
alguns anos pelo Governo Federal com
o Ceará. “Até agora, a obra não saiu do
papel. Chegou a hora de exigirmos
que comece a ser construída. Vamos
aos municípios, porque todos irão ganhar com o empreendimento. Ganha
o Brasil, ganha o Ceará, ganham todos
os cearenses”, completa Albuquerque.
O presidente da AL ressalta o poder de
desenvolvimento que a obra vai proporcionar. “Os benefícios econômicos
e sociais que a Refinaria Premium do
Ceará trará para o Estado, serão gigantescos. Outras empresas serão atraídas
para o nosso Estado, gerando empregos, aumentando a arrecadação de impostos e promovendo a melhoria das
condições de vida da nossa população”,
aponta. A refinaria terá um faturamento da ordem de R$ 95 milhões/dia. O
ICMS deverá dobrar, gerando sozinho
mais de R$ 7 bilhões ao ano em recursos para o Estado investir.
Nove etapas da programação já foram cumpridas. Além de Itapipoca e
Baturité, foram visitadas as cidades-sede de Sobral, Tianguá, Crateús, Limoeiro do Norte, Crato, Iguatú e Camocim.
A campanha terá continuidade no Litoral Leste, no Sertão Central e no Maciço
de Baturité. O encerramento acontecerá
em Fortaleza, ainda sem data definida.

Deputado José Albuquerque preside seminário em Itapipoca
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flashES do parlamento

AL dá sequencia ao ciclo de
debates com secretários estaduais
No mês de agosto, a Assembleia
Legislativa deu continuidade ao
ciclo de visitas dos secretários
estaduais, recebendo seu oitavo
convidado, o titular da Segurança
Pública e Defesa Social do Ceará,
Francisco Bezerra. O objetivo
das visitas, que começaram em
março, é promover a interação
entre o Legislativo e o Executivo.
Ainda no mesmo mês o plenário
foi palco de debates e homenagens
como, a solenidade de efetivação
das políticas públicas sobre drogas;
homenagem aos 100 anos do
Banco do Brasi; e comemoração
do Dia do Economista, dentre
outros. Além de pronunciamento
e votação de importantes matérias.

>> Comandante da PM, coronel Werisleik Matias, secretário de Segurança, Francisco Bezerra
e presidente da AL, deputado José Albuquerque

>> Deputados Nenén Coelho, Osmar Baquit, Vasques Landim,
João Jaime e Fernando Hugo
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>> Deputados Fernando Hugo, Augustinho Moreira, Roberto Mesquita,
Ely Aguiar, BethRose e Professor Teodoro

>> Deputados Dedé Teixeira, Welington Landim, Sineval Roque e Antonio Carlos

>> Deputados Sérgio Aguiar, Heitor Férrer, Manoel Duca,
Perboyre Diógenes e Júlio César Filho

>> Deputados José Sarto, Maílson Cruz,
Ronaldo Martins e Eliane Novais

>> Deputada Dra. Silvana

>> Deputado Manoel Duca lendo a ordem do dia de
sessão comandada pelo primeiro vice-presidente
da Casa, deputado Tin Gomes

>> Deputado Lucílvio Girão

>> Deputada Rachel Marques

>> Deputada Mirian Sobreira

>> Deputado Vasques Landim
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Satélite > GPS

Visibilidade > Transparência

Comissão prossegue revisão de limites
intermunicipais no Ceará
Estado será o segundo do País a atualizar a delimitação dos seus municípios.

TV Assembleia passa por
reestruturação e ampliará sinal
para mais municípios

A

Obra do estúdio panorâmico
começa ainda este ano e fica
pronta no início de 2014

Assembleia Legislativa dá
prosseguimento ao trabalho
de consolidação dos limites
intermunicipais do Ceará e conclui
neste segundo semestre de 2013, o
estabelecimento dos limites intermunicipais nas macrorregiões dos
Inhamuns (16 municípios) e Sobral/
Ibiapaba (29 municípios). O trabalho
vem sendo realizado pela Comissão
de Criação de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais
da Assembleia Legislativa, que foi
criada para realizar essa atualização,
uma vez que a lei de consolidação de
limites intermunicipais do Ceará em
vigor é de 1951 e está defasada.
A partir de georreferenciamento feito
com satélite e GPS, o estudo será transformado em projeto de lei complementar, será votado na Casa e submetido à
sanção do governador. Com isso, nosso
estado será o segundo do País a revisar a
delimitação dos seus municípios.
De acordo com o presidente da Comissão, Luiz Carlos Mourão, no primeiro semestre, entre suas atividades,
a Comissão promoveu uma audiência
pública em Quixadá, iniciando os trabalhos de consolidação e revisão dos
limites intermunicipais da macrorregião do Sertão Central do Estado.
Foram realizados trabalhos de campo
para verificação de posicionamento de
localidades, utilizando GPS, nas macrorregiões do Sertão Central, de Baturité e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). “Estamos concluindo as
macrorregiões de Baturité (14 municípios) e Região Metropolitana de Fortaleza (15 municípios). Atualmente,
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Macrorregiões de planejamento
1

A

Oceano Atlântico

2
1

1

N

2
1

1

Estamos concluindo
as macrorregiões de
Baturité (14 municípios)
e Região Metropolitana
de Fortaleza (15
municípios). Atualmente,
estamos trabalhando na
macrorregião do Sertão
Central
Luiz Carlos Mourão preside a
Comissão de Estudo dos Limites.

estamos trabalhando na macrorregião
do Sertão Central”, informa Mourão.
Segundo ele, foram entregues à
Mesa Diretora da Assembleia, frutos
de um trabalho realizado juntamente
com o IBGE, Ipece e Idace, os mapas
e memoriais descritivos de divisas dos
municípios da macrorregião do Litoral
Leste/Jaguaribe (20 municípios) e da
macrorregião do Cariri (42 municípios). “Todos eles com seus limites atualizados, ajustados, e georreferenciados,
totalizando 62 municípios, prontos para
que o presidente da Casa, deputado José

1

2

CEARÁ

RIO GRANDE DO NORTE
1

1

PIAUÍ

2

PARAÍBA
PERNAMBUCO

Albuquerque (PSB), inicie a tramitação
legislativa dos mesmos”, acrescenta o
presidente do colegiado.
Ainda conforme Mourão, foram
encaminhados também à Mesa Diretora os Acordos de Ajustes de Limites
dos municípios de Cedro / Icó; Cariús
/ Farias Brito; Guaramiranga / Mulungu; Barreira / Acarape; Farias Brito /
Crato; Tarrafas / Assará; Assaré / Farias
Brito; Aratuba / Mulungu; Jati / Penaforte; Itapajé / Tejuçuoca; Jati / Jardim;
Brejo Santo / Porteiras; Porteiras / Missão Velha; e Caririaçu / Grangeiro.

Legenda
Sede municipal
Macrorregiões de Planejamento
1 | Região Metropolitana de 15
Fortaleza - RMF
13
1 | Baturité
1 | Litoral Oeste
2 | Litoral Oeste

13
14

1 | Sobral Ibiapaba
2 | Sobral Ibiapaba

13
16

1 | Litoral Leste/Jaguaribe

21

1 | Sertão Central
2 | Sertão Central

06
15

1 | Sertão dos Inhamus

16

1 | Cariri/Centro Sul
2 | Cariri/Centro Sul

17
25

mpliar o sinal da TV Assembleia para um maior
número de municípios
cearenses é uma das metas do processo de reestruturação que passa o
complexo de Comunicação Social
do Legislativo estadual e que estará
concluído até 2014. A TV ganhará
também, a partir do próximo ano,
um estúdio panorâmico, que ficará
localizado na cobertura do Edifício
Senador César Cals, anexo I. O processo de reestruturação passa também pelos demais veículos do complexo, formado ainda pela rádio FM
Assembleia, jornal AL Notícias, revista Plenário e Portal.
O coordenador de Comunicação
Social da AL, jornalista Adriano Muniz, ao assumir o cargo em fevereiro
deste ano, percebeu a necessidade da
compra de novos equipamentos e de
mudanças estruturais na emissora.
“Notamos que a estrutura física da
TV não comportava mais a demanda
de conteúdo que a Assembleia exige
e que precisava de atenção privilegiada”, destaca Adriano.
Durante este segundo semestre,
estão sendo realizados estudos arquitetônicos para a realização da obra e
as licitações para a construção. “As
obras deverão iniciar ainda este ano.

>> Diretor da TV Assembleia,
Leonardo Borba

O estúdio panorâmico será o primeiro do estilo em TVs públicas no País
e esperamos que seja entregue até o
primeiro semestre de 2014”, salienta
o coordenador.
Segundo Adriano, as mudanças
no setor atendem ao desejo do presidente da Assembleia, deputado José
Albuquerque (PSB). O parlamentar
acredita que investir nos veículos de
comunicação da Casa leva visibilidade e transparência das atividades
parlamentares para a população.

A estrutura
Com uma estrutura que dispõe
de uma grade com 14 programas
de conteúdo próprio e transmissão
das audiências públicas e sessões
plenárias, a TV Assembleia (canal
30) alcança os maiores municípios
do Ceará, além da Capital e Região
Metropolitana de Fortaleza. São 29
retransmissoras no Interior que, de
acordo com o Gilson Moreira, engenheiro eletrônico responsável pelo
sistema de Rádio e TV Assembleia,
estão localizadas em municípios
com população a partir de 42 mil
habitantes. A TV possui ainda convênios com a TV Sinal e TV Verde
Vale, para transmissão em Aracati
e em Juazeiro do Norte, respectivamente. Mas o sinal da TV Assembleia não se restringe a esses locais.
“Ele é enviado também por meio
do satélite C2, que é o mesmo das
grandes emissoras do País”, ressalta
Gilson Moreira.
De acordo com Leonardo Borba,
diretor da TV, isso permite um alcance em todo o território nacional,
por meio de antenas parabólicas,
que captam as imagens em alta qualidade. "A população de qualquer
estado pode ver a nossa programação”, explica Leonardo. Uma estrutura tão complexa requer um esforço de toda a equipe técnica e o apoio
estrutural nas cidades onde existem
antenas de retransmissão.
Em relação à programação, o coordenador de Comunicação Social
da Assembleia Legislativa, Adriano
Muniz, destaca que a TV Assembleia
“está entre as TVs públicas que mais
produzem conteúdo no Brasil. Estamos trabalhando para que nossos
programas tenham cada vez mais
qualidade. A ampliação do sinal para
mais municípios também faz parte
dos nossos planos”, adianta Muniz.
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Ação Parlamentar

AL INDICA

O POVO FALA

Confira as ações e projetos dos parlamentares
DIREITOS DOS
IDOSOS

ALFABETIZAÇÃO DE
TRABALHADORES

PROIBIÇÃO DE
SINALIZADORES

DEFESA DO
CONSUMIDOR

>> Ronaldo Martins (PRB)

>> Ferreira Aragão (PDT)

>> Ana Paula Cruz (PRB)

>> Rogério Aguiar (PSD)

>> Júlio Cesar Filho (PTN)

Projeto de emenda constitucional (PEC) 04/11, do deputado
Ronaldo Martins (PRB), determina ao Poder Executivo constar
nos contratos e editais de licitação
para a contratação de obras públicas, o compromisso do empreiteiro, do setor público ou privado,
com a garantia da referida obra,
no tocante à solidez, segurança,
materiais e solo, por um período
não inferior a cinco anos. A PEC,
em tramitação no Legislativo, estabelece ainda que o Executivo
será obrigado a propor ação judicial contra o empreiteiro que não
atender a garantia prevista.

A criação do Fundo Estadual
dos Direitos do Idoso foi proposta pelo deputado Ferreira Aragão
(PDT), por meio do projeto de indicação que tramita na Casa. O objetivo é captar recursos financeiros
e financiar políticas públicas voltadas para o idoso no Estado. O Fundo será composto por dotações no
orçamento do Estado; transferências da União; contribuições de
pessoas físicas ou jurídicas; multas
decorrentes do descumprimento
do Estatuto do Idoso; dentre outros. A coordenação será composta por membros de secretarias do
Estado e do Conselho Estadual dos
Direitos do Idoso do Ceará.

A criação de um conjunto
de ações de incentivo à alfabetização de trabalhadores da
construção civil foi proposta ao
Governo do Estado por meio
de projeto de indicação aprovado na Assembleia Legislativa.
A iniciativa é da deputada Ana
Paula Cruz (PRB) e busca, por
meio de parceria do setor público com o segmento da construção civil, instituir o programa
de alfabetização de trabalhadores. O projeto consiste na qualificar a mão de obra empregada
com aulas ministradas durante
a execução da obra ou serviço,
no local da obra.

A entrada de sinalizadores em
estádios de futebol localizados no
Ceará pode estar com seus dias
contados. Projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa,
de autoria do deputado Rogério
Aguiar (PSD), proíbe os sinalizadores em eventos desportivos e
shows em ambientes fechados. O
projeto inclui ainda a proibição
de canetas laser, que podem causar lesões no globo ocular, provocando problemas como a cegueira. No caso de descumprimento
da lei, o infrator poderá ser alvo
de advertência ou no pagamento
de multa cujo valor poderá variar
de R$ 1.000 a R$ 10.000.

Projeto de indicação 47/13
propondo a inclusão da disciplina Noções de Defesa do Consumidor na grade curricular de
ensino fundamental e médio das
escolas públicas da rede estadual
foi proposto pelo deputado Júlio
Cesar Filho (PTN). A proposta,
que aguarda votação na Assembleia Legislativa, determina que
o estudo deve abordar os temas
relativos ao Código de Defesa
do Consumidor. Os docentes
habilitados para ministrar a
disciplina deverão prestar concurso público e serem obrigatoriamente bacharéis em Direito,
estabelece ainda a propositura.

O ordenamento jurídico
dispõe de diversas leis relacionadas às garantias legais que os
construtores estão obrigados
na realização de suas obras. A
garantia quinquenal especialmente, embora efetivamente
exigidas em obras privadas,
raramente o são em obras públicas. Como consequência,
obras públicas frequentemente
se deterioram em pouco tempo
após a sua conclusão. Por meio
da PEC o empreiteiro terá que
arcar com a correção dos defeitos já detectados.

A criação do Fundo Estadual
dos Direitos do Idoso pretende
garantir as condições financeiras necessárias para a concretização de ações e programas que
visem à melhoria na qualidade
de vida dos idosos no Ceará.
Embora haja muitas iniciativas e projetos interessantes de
apoio ao idoso, muitas delas
deixam de ser implementadas
por falta de recursos. Os valores
arrecadados vão financiar ações
que estejam sintonizadas com
o Estatuto do Idoso, que é a lei
que regula os direitos de pessoas com mais de 60 anos.

O setor da construção civil
passa por um período de crescimento. Todavia, grande parte
dos trabalhadores do setor, por
fatores diversos, não puderam
ter acesso a uma trajetória escolar que pudesse reduzir o
analfabetismo e qualificar a
mão de obra. Algumas empresas no segmento já dispõem de
ações educativas, entretanto, a
parceria com o Poder Público
pode ampliar essa ação. O programa terá a duração mínima
de um ano e duas horas diárias, sendo realizado no local
da obra ou do serviço.

Com a medida busca-se
garantir mais segurança aos
frequentadores desses eventos
e evitar novas tragédias. Recentemente, os sinalizadores foram
responsáveis por pelo menos
duas tragédias, a primeira na
cidade de Santa Maria (RS),
quando um sinalizador iniciou
um incêndio em uma boate,
provocando a morte de 242
pessoas. No mês seguinte, no
jogo entre o Corinthians e San
Jose, na Bolívia, um sinalizador
levou à morte um torcedor boliviano. Esses artefatos são vendidos livremente.

A proposição tem por finalidade aprimorar o conteúdo da rede estadual de ensino,
com vistas a incluir, entre suas
diretrizes, a preocupação com
o ‘consumerismo’, que permeia toda a relação de mercado com o cidadão, jovem ou
não. A escola passa a atuar na
formação do aluno orientando e dando soluções para os
problemas que advêm dessa
relação com a apresentação
de mecanismos que oriente os
estudantes nos seus direitos e
deveres como consumidor.

O que muda para você?

GARANTIA DAS
OBRAS
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O universo pictórico de

Waldomiro de Deus
Homenagem aos 50 anos de pintura do mais
importante artista naïf brasileiro, vivo.

R

ecriações da natureza e da
vida cotidiana do povo brasileiro são retratadas numa
exposição em homenagem aos 50
anos de pintura do mais importante
artista naïf brasileiro vivo: Waldomiro de Deus. A mostra revela um
rico universo pictórico, abordando
desde a religião até grandes tragédias nacionais e internacionais,
como o ataque às torres gêmeas de
Nova York, ocorrida há 12 anos, e
o incêndio da boate Kiss, em Santa
Maria, no Rio Grande do Sul, que
aconteceu em janeiro desse ano, vitimando 242 pessoas.
A exposição “Waldomiro de Deus
– 50 anos de pintura – arte naïf brasileira” possui 24 obras, sendo 21
pinturas e três desenhos que foram
criadas entre as décadas de 60 até 90 e
nos primeiros anos do novo milênio.
O curador e crítico de arte, Enock Sacramento, que acompanha a carreira
do artista há mais de três décadas e
está escrevendo sua biografia, revela
que a exposição “tem um espectro

temático muito amplo e, além de se
referenciar em acontecimentos de
grande repercussão, também se volta para a natureza, a celebração do
amor, da solidariedade e a elevação
espiritual”.
Presente em coleções particulares
e oficiais de vários países, Waldomiro
de Deus, integra, no Brasil, os acervos da Pinacoteca do Estado de São
Paulo; do Museu de Arte Brasileira da
FAAP; do Museu de Arte Contemporânea da USP; do Museu Edson Carneiro, no Rio de Janeiro; dentre outras instituições culturais.

serviço
A Exposição “Waldomiro de
Deus – 50 anos de pintura – arte
naïf brasileira” fica em cartaz até
11 de outubro no Espaço Cultural
Correios, situado na Rua Senador
Alencar, 38 – Centro de Fortaleza.
Visitação de segunda a sextafeira, das 8h às 17h e sábados,
das 8h às 12h. Entrada franca.
Contatos: (85) 3255-7262

“É realmente de Deus esse
Waldomiro que reinventa a vida
com a pureza de sua ingênua
sabedoria. Um poeta do povo, um
mágico. Jogral a misturar as cores
como quem faz versos ou inventa
um passo de dança, recriando a
vida com amor, Waldomiro de Deus
nos oferece com sua pintura o que
de melhor existe: o gosto de viver, a
fraternidade, a ternura”.
Jorge Amado, escritor, 1979
“A pintura de Waldomiro de
Deus aspira, acima de tudo, a
comunicação com o outro. Pintura
de relato, de estória implícita,
de registro de fatos, imagem
que conta para quem observa,
sabendo, adivinhando ou ouvindo
e imaginando através dos olhos.
Em seus trabalhos o desenho
flui povoando cada espaço,
pois enquanto houver uma área
intocada o artista terá um detalhe
a acrescentar no desejo de melhor
explicitar sua mensagem”.
Aracy Amaral, historiadora,
crítica e curadora de arte, 1979
“Waldomiro de Deus passou a
ser considerado como uma das
personalidades mais criativas da
arte primitiva brasileira, desde
a década de 60, pela riqueza
excepcional da sua temática,
continuamente enriquecida. A sua
pintura se caracteriza pela sua
força da linha e o emprego feliz da
matéria pictórica”.
Mário Schenberg, físico e crítico
de arte, 1988
“Waldomiro é um cronista que
usa pincéis. Seu trabalho articula
observação social, escatologia,
erotismo, religião, fantasia mística
e crítica política. Sua imaginação
extravagante não distingue o real
do imaginário, abordando com a
mesma desenvoltura a trivialidade
do cotidiano ou a utopia. Seu
universo é composto de imagens
fortes e ao mesmo tempo ingênuas,
representadas com cores vibrantes”.
Alexandre Agabiti Fernandez,
jornalista da Folha SP, 2001

alnotícias | 11

Marcos Moura

Idiomas > Universidade do Parlamento

Assembleia capacita servidores
em línguas estrangeiras
A importância de saber mais de um idioma influi na valorização
profissional e no crescimento pessoal

N

ão há dúvidas que dominar um segundo idioma é
importante em qualquer
profissão. E no serviço público não
é diferente. A cada ano que passa
aprender uma língua estrangeira,
principalmente o inglês e o espanhol, deixou de ser um diferencial
competitivo e passou a ser uma
necessidade profissional. No atual momento, com a expectativa da
Copa do Mundo de 2014, quando
a cidade receberá muitos estrangeiros, as pessoas começaram a ficar
atentas a obter conhecimentos em
novas línguas. Criado em 2009 pela
Assembleia Legislativa do Ceará, o
Departamento de Línguas vem ajudando os servidores a aprender um
novo idioma.
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>> Tereza Porto - Coordenadora do
Departamento de Línguas

De acordo com a coordenadora
do Departamento de Línguas da
Casa, Tereza Porto, “é primordial ter
em seu currículo um conhecimento
em outra língua”. Ela argumenta

que o objetivo da Assembleia, através do Departamento de Línguas, é
capacitar seus funcionários para o
convívio com pessoas de diversos
países que visitam nossa capital ou
desejam viajar para fora do Brasil.
Segundo dados do departamento,
cerca de 400 pessoas já se formaram
nos cursos de inglês e espanhol.
Tereza revela que no próximo
semestre o departamento disponibilizará também curso de inglês voltado para os estudantes de mestrado
e doutorado da Casa. “Os alunos
que estudam mestrado e doutorado
merecem uma atenção especial com
o idioma, pois já estão em um nível
mais avançado. Por isso criamos o
curso de Inglês Instrumental, para
auxiliá-los nesta etapa”, declarou.

Saber nunca
é demais

Virginia Bastos (foto), funcionária da rádio FM Assembleia e
formada em marketing, afirmou
que nunca gostou do inglês e que já
havia tentado fazer o curso diversas vezes, porém, nunca conseguia
concluir. “Só percebi a importância
do idioma quando vi meu sobrinho de 10 anos conversando fluentemente em inglês. Senti-me uma
ignorante e a partir daí resolvi fazer
o curso do idioma que era ofertado
aqui na Assembleia”.
Estando no oitavo e último
semestre, Virgínia se considera
uma aluna exemplar e revela que,
a cada dia que passa, ama mais
o idioma. “É muito bom ver um
filme, ler um texto ou ouvir uma
música em outro idioma e conseguir entender o que estão dizendo. Hoje me sinto feliz e realizada
por ter insistido neste novo conhecimento. Afinal, o saber nunca é demais”, declarou.

serviço
O Departamento de Línguas da
Assembleia Legislativa do Ceará
está localizado no 1º piso do anexo
II da Casa, Edifício Deputado José
Euclides Ferreira Gomes. Funciona
de segunda à sexta-feira, das 8 às
17horas. Contato: (85) 3257-5206
ou 3247-6732.

