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Denuncias > Celulares

Assembleia investigará falhas
nos serviços de telefonia móvel

D

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

iante da insatisfação da sociedade com a qualidade
dos serviços oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel, a
Assembleia Legislativa aprovou, no
final de setembro, a criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as deficiências das
operadoras que atuam em nosso Estado. A iniciativa conta com nosso
apoio, dado o número cada vez maior
de reclamações dos usuários. O Legislativo deve estar sempre atento às
principais demandas da população.
No início deste mês, demos mais
um importante passo na campanha
de mobilização da sociedade pelo
imediato início das obras da Refinaria Premium do Ceará. Entregamos
à ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, um relatório defendendo
a importância do empreendimen-

to para o desenvolvimento social e
econômico do estado. Ainda como
parte da mobilização, em parceria
com a Seduc, vamos levar a campanha aos alunos do ensino médio da
rede estadual. Realizaremos com os
estudantes das escolas profissionalizantes o concurso de redação “A
importância da Refinaria Premium
para o Ceará e o Brasil”.
Também no início de outubro, registramos outra inovação no Legislativo estadual no que se refere à transparência de nossas atividades. Estamos
disponibilizando todas as sessões plenárias da Casa, via internet, por meio
do Portal da Assembleia, para quem
não pode acompanhar ao vivo pela televisão, pelo rádio ou web. As sessões
ficarão disponíveis on line, em nosso
sistema, pelo período de 30 dias.
Boa leitura!

CPI investigará falhas
nos serviços de telefonia
móvel no Ceará
Reclamações incluem falhas nas ligações, serviço ineficiente,
propaganda enganosa e cobrança abusiva de taxas.

D

evido uma insatisfação crescente por parte da grande
maioria dos usuários de
telefones celulares, o serviço ofertado
pelas operadoras de telefonia móvel no
Estado será investigado pela Assembleia Legislação através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O
requerimento para instalação da CPI,
de autoria do deputado Welington
Landim (PR0S), obteve 36 assinaturas
e os membros da comissão deverão
ser divulgados nos próximos dias. A
iniciativa foi acatada de imediato pelo
presidente da Casa, deputado José Albuquerque (PROS), que considera um
assunto de grande preocupação da sociedade cearense, conforme afirmou
em entrevista ao Programa Narcélio
Limaverde, na Rádio FM Assembleia.
O objetivo da CPI, de acordo
com o autor da propositura, “é chegar a um entendimento sobre os
preços altos e a péssima qualidade do serviço ofertado”. “Será uma
discussão de grande importância e
esperamos que os cearenses saiam
ganhando”, disse Landim em plenário ao defender sua proposta.

>> Deputado Welington Landim
(PROS), autor do requerimento da CPI.

A comissão será composta por nove
membros que serão indicados por líderes partidários, e sua criação foi publicada no Diário Oficial no dia 19 de setembro. As investigações e debates terão
duração de 120 dias, a partir da data de

início de suas atividades, podendo ser
prorrogadas, caso necessário.
Dados indicam que hoje, cerca de
16 estados brasileiros têm CPIs instaladas para apurar denúncias contra
operadoras de telefonia móvel. Entre
as principais reclamações dos consumidores estão as falhas nas ligações, o
serviço ineficiente, propaganda enganosa na venda de produtos e a cobrança abusiva de taxas.
Para a deputada Eliane Novais
(PSB), uma das parlamentares que
assinou a proposta de Welington Landim de instalação da CPI na AL, “não
é justo o que está acontecendo com os
usuários da telefonia móvel no Brasil”. O deputado Antonio Carlos (PT)
também fez questão de lembrar, em
seus pronunciamentos mais recentes,
que “em todos os lugares do Ceará as
queixas com a telefonia móvel se repetem, e os lucros das empresas são
exorbitantes”. Os deputados Fernando
Hugo (SDD) e Ferreira Aragão (PDT)
também se manifestaram a favor das
investigações, já que entendem “que as
operadoras daqui vendem um serviço
que não têm condição de entregar”.
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Mobilização > Premium do Ceará

Presidente da Assembleia entrega relatório
sobre refinaria à ministra do Planejamento
José Albuquerque também estendeu a campanha aos alunos do ensino médio da rede pública estadual

O

presidente da Assembleia
Legislativa, deputado José
Albuquerque (PROS), dando continuidade à campanha em defesa da instalação da Refinaria Premium
do Ceará, entregou relatório à ministra
do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Miriam Belchior, no início de outubro.
O encontro, que aconteceu no Palácio
da Abolição, contou com a presença do
governador Cid Gomes e do diretor de
abastecimento da Petrobras, José Carlos Cosenza. Na oportunidade, a ministra anunciou que a licitação da obra
deverá ocorrer em abril de 2014.
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No documento, o parlamentar defende a importância do equipamento para o desenvolvimento social e
econômico do Estado, uma vez que
o mesmo irá produzir 300 mil barris
por dia de produtos como diesel, gás
de cozinha, querosene de aviação,
nafta petroquímica e coque, gerando
38 mil empregos diretos e 52 mil indiretos. Além de aumentar a renda,
por meio das oportunidades de negócio para a Capital e para o Interior, a
Refinaria, que tem previsão de investimento de US$ 11 bilhões, vai assegurar melhorias na infraestrutura,

nos serviços básicos de saúde, hospedagem, turismo e lazer do Ceará.

Concurso
Ainda em continuidade à mobilização, o presidente José Albuquerque
estendeu a campanha aos estudantes
do ensino médio da rede estadual de
ensino. Para tanto, estabeleceu parceria com a Secretaria da Educação do
Estado do Ceará (Seduc), promovendo um concurso de redação sobre a
importância da construção da obra.
“Refinaria Premium do Ceará e o
Brasil” é um concurso destinado aos

alunos do ensino médio, que estejam
regularmente matriculados nas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) do Estado.
Cada redação deverá ser feita com
a extensão de 20 a 30 linhas. As escolas realizarão seus concursos internos no período de 28 de outubro
a 4 de novembro próximo, com o
resultado sendo divulgado no dia 11
de novembro. O primeiro colocado
receberá um smartphone; o segundo
ganhará um tablet de dez polegadas;
e ao terceiro será destinado um tablet
de sete polegadas.

Um salto
econômico
A Refinaria Premium do
Ceará representará um salto
na economia do Ceará. Os benefícios econômicos e sociais
que ela 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. 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 Até
2014, poderá fazer o refino de
150 mil barris de petróleo por
dia. Em 2016, quando estiver
completamente instalada, vai
totalizar 300 mil barris/dia,
ensejando a geração de 90 mil
empregos diretos e indiretos.

Mobilização prossegue
A campanha de mobilização será
retomada no dia 24 de outubro, em
Quixadá. A atividade, cujo objetivo
é garantir que as obras da Refinaria
Premium do Ceará sejam iniciadas
de imediato pelo Governo Federal,
será realizada no auditório do Instituto Federal do Ceará, naquela cidade, às 16 horas. Conforme o presidente da Assembleia, deputado José
Albuquerque, o encontro reunirá
prefeitos, vereadores, lideranças
políticas e empresariais dos municípios do Sertão Central, que saberão
dos benefícios que a Refinaria trará

aos cearenses.
Desde junho, a AL realizou nove
eventos em municípios representativos das macrorregiões do Ceará: Sobral, Tianguá, Crateús, Limoeiro do
Norte, Crato, Iguatu, Itapipoca, Camocim e Baturité. Em cada encontro,
deputados estaduais, prefeitos, vereadores, empresários e representantes
da sociedade civil debateram as consequências da instalação da Refinaria
para o Ceará. Parte das atividades
contou com a participação do ex-governador e atual secretário da Saúde
do Estado, Ciro Gomes.

Deputados cobram definição
O entusiasmo dos cearenses com a
mobilização iniciada pelo presidente
José Albuquerque, em torno da implantação imediata da Refinaria, também envolve as bancadas estadual e
federal do Ceará. Tanto na AL, como
na Câmara Federal, o apoio vem se
transformando em pressão para que a
importante obra seja iniciada.
Em Brasília, a bancada federal do
Ceará articula reunião com a presidente da Petrobras, Graça Foster, para
tratar do início da obra no Complexo

Portuário do Pecém. A iniciativa é do
líder do PT, deputado José Guimarães.
O parlamentar acredita que o anúncio
da licitação da refinaria “confirma o
compromisso que a Petrobras assumiu
com o Ceará”.
Na Assembleia, o deputado Fernando Hugo (SDD) apresentou requerimento solicitando a vinda de Graça
Foster à Casa para explicitar o assunto.
O parlamentar espera que ela informe
também a data do início da construção da Refinaria Premium do Ceará.
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flashES do parlamento

Plenário registra intensa atividade e mudanças
na composição das bancadas
O Plenário 13 de Maio, da
Assembleia Legislativa, foi palco de
vários eventos e sessões ordinárias
marcadas por debates e votação de
importantes matérias. Durante o
mês de setembro e início de outubro,
a Casa passou por mudanças na
formação de suas bancadas, com
o retorno de parlamentares que
ocupavam secretarias de Estado,
e também devido às mudanças
partidárias. O plenário foi palco
de homenagens, como aos 10 anos
da Lei Maria da Penha, e debates
importantes como o que discutiu a
situação dos presídios cearenses.

>> Presidente da Casa, deputado José Albuquerque (PROS), na abertura da sessão, e deputado Júlio César Filho(PTN),
fazendo a leitura da ata.

>> Deputado Hermínio Resende (PROS)
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>> Deputado José Sarto (PROS), líder
do governo

>>Deputado Camilo Santana (PT)

>>Deputado Tin Gomes (PHS), 1º vicepresidente da Casa

>> Deputado Sineval Roque (PROS)

>> Deputado Lula Morais (PC do B)

>> Deputado Professor Teodoro (PSD)

>> Deputado Danniel Oliveira (PMDB)

>> Deputado João Jaime (DEM)

>> Deputada Eliane Novais (PSB)

>> Deputado Augustinho Moreira (PV)

>> Deputado Heitor Ferrer (PDT)

>>Deputado Sérgio Aguiar (PROS), 1º
secretário da Casa

>> Deputado Mauro Filho (PROS)

>> Deputada Rachel Marques (PT) na homenagem a Lei Maria da Penha
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Mudanças> Representação

Transmissão > On Line

Assembleia Legislativa apresenta
nova formação partidária
Dois novos partidos ganham representação, o PROS torna-se majoritário e o
PSDB fica sem bancada.

Nova formação
partidária da AL
PROS (10) – José Albuquerque,
Sérgio Aguiar, Sineval Roque,
Antonio Granja, Dr. Sarto,
Mauro Filho, Mirian Sobreira,
Welington Landim, Manoel Duca
e Hermínio Resende
PT (5) – Camilo Santana, Dedé
Teixeira, Rachel Marques, Professor
Pinheiro e Antonio Carlos
PSD (5) – Rogério Aguiar, Gony
Arruda, Leonardo Pinheiro,
Osmar Baquit e
Professor Teodoro
PMDB (4) – Carlomano Marques,
Danniel Oliveira, Neto Nunes
e Inês Arruda

>> Presidente José Albuquerque reunido com deputados que formalizaram filiação às novas legendas.

A

Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará tem nova
composição partidária desde o dia sete de outubro, como resultado das mudanças de siglas por
parte de vários deputados estaduais,
ocorridas na primeira semana do
mês. Com as alterações, surgiram na
Casa duas novas bancadas: a do Partido Republicano da Ordem Social
(PROS) e o da Solidariedade (SDD).
Também houve uma expansão da
bancada dos Democratas (DEM),
mas o PSDB ficou sem nenhum representante.
Majoritário na Casa, o PROS
conta com dez parlamentares no
exercício do mandato. Oito deles
egressos dos quadros do Partido Socialista Brasileiro (PSB): o presidente
da Assembleia, José Albuquerque e
os deputados Sérgio Aguiar, Sineval
Roque, Antonio Granja, Dr. Sarto,
Mauro Filho, Mirian Sobreira e We8 | alnotícias

PDT (4) – Patrícia Saboya, Ferreira
Aragão, Delegado Cavalcante e
Heitor Férrer
DEM (3) – Idemar Citó, João
Jaime e Téo Menezes

lington Landim. Também integram
o PROS os deputados Manoel Duca
(que deixou o PRB) e Hermínio Resende (ex-PSL). O deputado estadual
Ivo Gomes, atualmente licenciado
por exercer o cargo de secretário da
Educação de Fortaleza, é o 11º parlamentar que integra o PROS.
Dividem a segunda colocação, as
bancadas do PT e do PSD, ambas
com cinco parlamentares. Nos dois
casos, a composição das bancadas
permanece a mesma. O deputado
Antonio Carlos (PT) exerce o mandato em decorrência da licença do
titular, Nelson Martins (PT), que está
à frente da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA).
Na sequência, estão PMDB e
PDT, com quatro deputados cada.
A deputada Inês Arruda (PMDB)
ocupa, como suplente em exercício,
a vaga cujo titular é o deputado Ivo
Gomes.

Antes contando com apenas um
parlamentar (Idemar Citó), o DEM
dispõe agora de três deputados.
Completam a bancada do Democratas os ex-integrantes do PSDB, João
Jaime e Téo Menezes.
Dois partidos, o Solidariedade e
o PV, contam com dois parlamentares cada. O SDD surge no Legislativo após o ingresso em seus quadros
dos deputados Fernando Hugo (ex-PSDB) e Lucílvio Girão (eleito pelo
PMDB). No PV, exerce mandato desde o dia três de outubro, o deputado
Dr. Guimarães, em decorrência de
licença do titular, Roberto Mesquita.
Onze partidos (PHS, PSB, PCdoB,
PR, PTN, PMN, PRB, PT do B, PTB,
PRP e PSDC) contam com um deputado cada. Dentre as mudanças nessas bancadas, está o ingresso na Assembleia do deputado Tino Ribeiro
(PSDC), em decorrência da licença
do deputado Ely Aguiar (PSDC).

SDD (2) – Fernando Hugo
e Lucílvio Girão
PV (2) – Augustinho Moreira
e Dr. Guimarães
PHS (1) – Tin Gomes
PSB (1) – Eliane Novais
PCdoB (1) – Lula Morais
PR (1) – Fernanda Pessoa
PTN (1) – Júlio César Filho
PMN (1) – Mário Hélio
PRB (1) – Ronaldo Martins
PT do B (1) – Paulo Facó
PTB (1) – Vanderley Pedrosa
PRP (1) - Bethrose
PSDC (1) – Tino Ribeiro

ACESSO AO
PARLAMENTO

AL disponibiliza sessões
plenárias via internet
O coordenador de Comunicação Social diz que a medida estreita
os laços entre o povo e o parlamento.

A

Assembleia Legislativa adota mais uma inovação ao
inaugurar no dia 1º de outubro, um sistema com a proposta de
aumentar a transparência do Parlamento cearense. A partir desta data,
todas as sessões plenárias começaram a ser disponibilizadas na internet, através do Portal da Assembleia
Legislativa, para aqueles que não puderam ver na data de sua exibição ou
quiserem revê-la. De acordo com o
coordenador de Comunicação Social
da Casa, Adriano Muniz, a iniciativa não apenas dá mais ‘claridade’ às
atividades parlamentares, como também “encurta o espaço existente entre o povo e o parlamento”.
O coordenador explica que essa
transmissão on line se dá da seguinte
forma: as sessões plenárias estarão disponíveis para exibição online um dia
após a sua realização, durante 30 dias,

prazo em que os vídeos irão expirar.
“Colocaremos as sessões no ar apenas
no dia seguinte, pois a ata da sessão só
é divulgada no dia seguinte”, disse.
Um ambiente foi criado no Portal
da Assembleia Legislativa para armazenar os vídeos das 30 últimas sessões,
que estarão, durante 30 dias, disponíveis para quem interessar “sem quantidade mínima de exibições simultâneas”, como observou Adriano.
O coordenador lembra que o sis-

tema de transmissão on line já existia
desde as gestões anteriores, mas que era
“um tanto ineficaz”. “As sessões eram
transmitidas, mas a partir do momento que se atingia uma faixa de 200 ou
250 internautas assistindo, a transmissão começava a falhar”. E acrescentou:
“Agora não teremos esse problema e
qualquer pessoa, de qualquer parte do
mundo, poderá acompanhar as nossas
sessões. Nós modernizamos o que já
existia, e tornamos melhor”.
Segundo Adriano Muniz, a medida
consiste na melhor maneira de aproximar o parlamento da população. Além
desta novidade, outras medidas com o
mesmo teor também passaram a vigorar nos outros veículos de comunicação
da AL. Também a partir de 1º de outubro, as programações da TV Assembleia (canal 30) e rádio FM Assembleia
(96,7 MHz) passaram a ser transmitidas
via aparelhos smarthphones e tablets.

Os setores de Comunicação
da AL encontram-se em processo
constante de modernização, sempre propondo melhorias e facilidades no acesso ao Parlamento, visando uma maior aproximação da
população, e, consequentemente,
da transparência. Mas esse processo não é novidade.
Ele foi iniciado ainda quando
a AL legislava sob o comando do
então presidente, deputado Marcos Cals. Foi em sua gestão que as
ideias iniciais do que viriam ser a
TV e FM Assembleia começaram
a ser desenhadas. “A gestão de Cals
brigou em Brasília pelas concessões
da nossa rádio e nossa TV; foi o
pontapé inicial para o que temos
hoje”, comentou Adriano.
A partir da criação da TV Assembleia e Rádio FM Assembleia
(que completa seis anos de existência em novembro deste ano),
outros veículos passaram a ser adicionados ao quadro de veículos da
Casa, como o jornal AL Notícias,
a revista Plenário e a Agência de
Notícias da Assembleia Legislativa,
que surgiram nas gestões seguintes.
Para Adriano Muniz, “essa é uma
marca que já é característica da gestão do deputado José Albuquerque
(PROS), a busca pela transparência
e o contato com a sociedade”.
alnotícias | 9

Ação Parlamentar

AL INDICA

Confira as ações e projetos dos parlamentares

Trajetórias da arte brasileira

PLANO DE SAÚDE

>> Dep. Mirian Sobreira (PROS)

>> Dep. Leonardo Pinheiro (PSD)

A deputada Mirian Sobreira
(PROS) elaborou projeto de lei,
que está tramitando na Assembleia Legislativa, dispondo sobre
a coleta seletiva, transporte e
destinação final de óleos de cozinha utilizados em residências,
escolas, hospitais, comércio,
indústrias e demais setores que
utilizam esse produto em todo
o Ceará”. Promove a prática de
reciclagem no uso doméstico e
industrial, mediante capacitação
técnica de servidores públicos
e privados, e de agentes comunitários, no que diz respeito a
responsabilizarem-se pela coleta
nos órgãos correspondentes.

A população será conscientizada sobre a preservação ambiental, pois o óleo de cozinha é
um resíduo altamente poluente
para as fontes de água. Os resíduos recolhidos de maneira
ecologicamente correta serão
reaproveitados como matéria
prima em outros setores industriais, como na fabricação
de sabão e detergente. “Os resíduos de frituras, utilizados em
lares e empresas gastronômicas,
entopem encanamentos e tubulações e engrossam a massa
poluente que contamina nossos
rios e represas” diz a deputada.

O que muda para você?

PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
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COMBATE ÀS DROGAS

INUTILIZAÇÃO DE
ARMAS

SEGURO PARA
PLATÉIAS

>> Dep. Bethrose (PRP)

>> Dep. Ely Aguiar (PSDC)

>> Dep. Welington Landim (PROS)

As operadoras de planos de
saúde que atuem no Ceará deverão avisar previamente e individualmente aos seus clientes sobre
o descredenciamento de hospitais
e médicos. A determinação está
prevista no projeto de lei que tramita na Assembleia, de autoria
do deputado Leonardo Pinheiro
(PSD). Conforme a proposta, a
comunicação deverá ser feita no
prazo mínimo de 30 dias antes do
descredenciamento de hospitais
e médicos. O descumprimento
acarretará em multa no valor de
R$ 500,00 por entidade ou médico que foi descredenciado sem
aviso prévio aos clientes do plano.

De autoria da deputada BethRose (PRP), está em tramitação
na Assembleia Legislativa, projeto
que dispõe sobre a obrigatoriedade
da exibição de esclarecimentos, em
forma de campanha publicitária,
sobre os malefícios do uso de drogas ilícitas, nas salas de cinema do
Estado do Ceará. A matéria estabelece que as Salas de Cinema ficam
obrigadas a exibir a campanha antes do início de cada sessão e que
caberá às Secretarias de Saúde e Segurança Pública e Defesa Social, a
elaboração do material publicitário
a ser exibido nos cinemas, com esclarecimentos sobre os malefícios
do uso de drogas ilícitas.

A inutilização de armas de
fogo tipo revólveres, pistolas
e armas de fabricação caseira,
apreendidas em operações criminosas, após a conclusão do
inquérito e dos procedimentos
periciais, foi proposta por meio
de projeto de indicação 26/13 pelo deputado Ely Aguiar (PSDC).
A propositura, em tramitação
no Legislativo, deixa fora dessa
determinação armas que tragam
brasão das forças armadas e policiais e registradas em nome de
empresas de segurança. O projeto
determina ainda a emissão de um
certificado com as informações
da arma após sua inutilização.

Projeto de Indicação Nº 38/13,
de autoria do deputado Welington Landim (PROS), em apreciação na Assembleia, determina que
pessoas jurídicas ou físicas que
promovam eventos artísticos, desportivos, culturais e recreativos
serão obrigadas a contratar seguro de acidentes pessoais coletivos
em benefício dos espectadores.
Pela proposta, o descumprimento
implicará em multa equivalente a
20.000 Ufirs chegando, em caso
de reincidência, na suspensão ou
cassação do alvará de funcionamento. O proprietário do imóvel
que permitir a irregularidade
também pagará multa.

Atualmente, as operadoras
de planos de saúde realizam o
descredenciamento de hospitais e médicos sem prestar previamente aos seus assegurados
quaisquer informações sobre a
medida, gerando dificuldades
na continuidade do tratamento
de saúde de seus clientes. Com
a medida, os pacientes poderão
organizar melhor o seu tratamento e se adaptar às mudanças ocorridas nos contratos do
plano de saúde com os médicos
e hospitais conveniados.

Se for aprovado, o projeto
contribuirá para o combate a
um dos graves problemas enfrentados pela sociedade. É assustador o crescente consumo
de drogas, principalmente nas
grandes cidades. “Os jovens e
adolescentes são os principais
consumidores de drogas ilícitas,
vítimas das ações de traficantes
inescrupulosos e cada vez mais
ousados. Além das ações já implementadas pelas autoridades
competentes, é preciso que toda
a sociedade civil se uma para
combater esse grave problema
social”, justifica Bethrose.

A proliferação de armas é
apontada como uma das causas do crescimento da violência
na sociedade. Nesse sentido, a
medida procura evitar que as
armas apreendidas voltem às
mãos de criminosos. Segundo
o autor do projeto, a iniciativa
se constitui no primeiro passo
para o desenvolvimento de uma
cultura de paz. “Inutilizar uma
arma apreendida em uma operação criminosa é dar ao cidadão cearense mais uma chance
de ter a sua vida preservada”,
afirma Ely Aguiar.

Embora a realização de
eventos seja importante forma de entretenimento, muitas
vezes a ambição pelo lucro
extrapola as reais condições
financeiras dos organizadores,
que deixam as pessoas à mercê
de eventuais dissabores, sem
qualquer previsão de medidas
efetivas em casos excepcionais.
O projeto busca proteger o
consumidor, através da imposição legal de mecanismo que
resguarda sua integridade física, moral e patrimonial, por
meio do seguro de acidentes
pessoais coletivos.

Entre as universidades, o
acervo artístico da Unifor só é
superado pelo Museu D. João
VI da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e
pelo extraordinário Museu
de Arte Contemporânea
da Universidade de São
Paulo (USP), cujo ponto
de partida foi o legado do
casal Ciccilo Matarazzo e
Yolanda Penteado. São duas
universidades públicas, fato
que eleva a Unifor à posição
de detentora da maior e
melhor coleção de artes
visuais de uma universidade
privada do país.

Exposição reúne obras que permitem ao público
leituras inovadoras da história da arte brasileira

N

o ano em que a Universidade de Fortaleza celebra
40 anos de sua fundação,
ela oferece ao público a mostra “Trajetórias. Arte brasileira na Coleção
Fundação Edson Queiroz”. Para compor a exposição, que está em cartaz no
Espaço Cultural Unifor, a Fundação
construiu um acervo de arte brasileira
do século 20 que possui mais de 270
obras e curadoria de Paulo Herkenhoff. Além de exibir seu acervo artístico,
a Fundação também irá lançar seu catálogo comemorativo.
“Tanto a mostra como o catálogo

foram desenvolvidos sob um rigoroso
conceito que permite leituras historiográficas e transversais inovadoras
da história da arte brasileira, fora da
perspectiva habitual dos manuais didáticos. Nesses termos, a Unifor contribuirá para o debate nacional da arte
brasileira”, diz Paulo Herkenhoff.
O acervo destaca-se pela qualidade intrínseca das obras e o significado articulado entre elas, de
artistas do porte de Eliseu Visconti,
Lasar Segall, Alfredo Volpi, Antonio
Bandeira, entre outros tantos nomes
que engrandecem as artes visuais.

saiba+

“Com traços de diferentes estilos e
técnicas, as obras possibilitam uma
viagem pelo tempo e pela história,
remetendo a referências artísticas
mundialmente conhecidas”, destaca
o curador.
Excelência, singularidade, solidez do discurso e diferenças culturais foram os critérios usados pelo
curador para escolhas das obras. “A
maior positividade da formação de
uma coleção é situar a arte no âmbito da esfera pública, democratizando o que a rigor ainda é privilégio de
poucos”, enfatiza Herkenhoff.

serviço
A Exposição “Trajetórias. Arte
brasileira na coleção Fundação
Edson Queiroz”, que celebra
os 40 da Universidade de
Fortaleza, fica em cartaz até 08
de dezembro no Espaço Cultural
Unifor. A visitação é gratuita e
pode ser feita de terça a sextafeira, das 8h às 20h, sábados
e domingos, das 10h às 18h.
Contatos: (85) 3477-3319.
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Atualização > Dados

Assembleia Legislativa realiza
recadastramento de funcionários
Servidores têm até o dia 04 de novembro para atualizar seus dados cadastrais.

É importante que os
funcionários da Casa
não deixem para fazer
o recadastramento na
última hora

D

esde setembro, o Legislativo cearense está atualizando o cadastro de servidores ativos, inativos, pensionistas,
ocupantes de cargos com funções
comissionadas e prestadores de
serviços da Assembleia. A medida é
uma determinação da Mesa Diretora que pretende analisar a situação
cadastral dos seus funcionários. O
prazo para o recadastramento encerra no dia 04 de novembro e não
há previsão de prorrogação.
De acordo com a coordenadora do
Grupo de Atualização Cadastral do
Departamento de Recursos Humanos da Casa, Theresa Christina Magalhães, cerca de 30% já realizaram o
recadastramento. Segundo ela, o fluxo
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Theresa Christina Magalhães,
coordenadora do Grupo de Atualização
Cadastral do Departamento de Recursos
Humanos da Casa.

de pessoas está aumentando gradativamente com a proximidade de encerramento do prazo. “É importante
que os funcionários não deixem tudo
para última hora”, frisou.
Os servidores que estiverem impossibilitados em comparecer à Assembleia deverão entrar em contato
com a coordenação do Grupo de
Atualização Cadastral para agendar
uma visita domiciliar. Para a coordenadora Theresa são realizadas em
média cinco visitas por dia. Ela ressalta que “o importante é não deixar
de realizar o recadastramento”.
Quem for realizar o recadastramento precisa apresentar o RG,
CPF e comprovante de residência
para digitalização dos documentos

e, uma foto será tirada durante a
atualização, para anexar no sistema
de dados cadastrais. Segundo Theresa, os funcionários que perderem
o prazo de recadastramento ficarão
passíveis de retenção salarial até que
seja efetuada a atualização cadastral.

serviço
O Grupo de Atualização Cadastral
do Departamento de Recursos
Humanos da Assembleia 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) 3277-2824
ou (85) 9612-5700.

Passo a passo

Para agilizar o atendimento,
o servidor deverá acessar o site
da Assembleia Legislativa (www.
al.ce.br/atualizarcadastro) e preencher o formulário com os dados atuais. A senha de acesso foi
fornecida no contracheque de
agosto. Após o cumprimento desta etapa, dirigir-se à Sala de Multimídia, situada no 1º andar do anexo II da Assembleia Legislativa,
portando os originais dos documentos RG, CPF e comprovante
de residência.

