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Operadoras> Celulares

Assembleia Legislativa lança
campanha “Ceará sem Drogas”

E

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

nfrentamos atualmente o grave
problema da disseminação e do
uso de drogas. A Assembleia
Legislativa, que já lançou o Pacto Pela
Vida – um amplo diagnóstico e plano
de ação para o enfrentamento do problema – quer envolver ainda mais toda
a sociedade na busca de soluções para
a dependência química. Por isso, lançamos a campanha “Ceará sem Drogas”.
A mobilização vai ter início ainda
este ano. No início de 2014, vamos fazer um grande seminário com os 184
municípios do Ceará, governos estadual e municipal, entidades e instituições
locais e nacionais. Também vamos levar a campanha ao interior cearense.
Queremos somar esforços, junto com
a sociedade, às ações do governo Cid
Gomes e do prefeito Roberto Cláudio
no enfrentamento do problema.
A participação popular é fundamental. A mobilização pela implantação imediata da Refinaria Premium

do Ceará prova isso. Os resultados superam nossas expectativas: mais de 13
mil alunos da rede pública aderiram
ao concurso de redação “Refinaria
Premium do Ceará”. Em todas as regiões por onde passamos, a receptividade foi total. Em Aquiraz, tivemos o
engajamento de toda Grande Fortaleza e em Alto Santo, o dos municípios
do Baixo Jaguaribe.
Prosseguem os trabalhos da CPI
da Telefonia Móvel. Foram ouvidos
representantes da Anatel e das operadoras de telefonia. Os trabalhos
da CPI já podem ser acompanhados
pelo público por meio da Internet.
Registramos, também, com satisfação, neste mês, o aniversário de
seis anos de fundação da Rádio FM
Assembleia. É por meio dos nossos
veículos que estabelecemos a transparência e prestação de contas das
atividades da Casa ao povo cearense.
Boa leitura!

>> CPI da Telefonia Móvel em reunião que recebeu o representante da Anatel.

População pode acompanhar trabalhos da
CPI da Telefonia Móvel pela Internet.
Comissão já pediu suspensão de vendas de novas linhas e habilitação de chips

A

Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Telefonia Móvel vem se reunindo regularmente para apurar as
reclamações contra as operadoras de
telefonia. Em seu terceiro encontro,
os membros da comissão aprovaram
um pedido de suspensão de vendas de
novas linhas e a habilitação de novos
chips até que os fatos sejam apurados.
Desde sua instalação a CPI já realizou
cinco reuniões, uma para escolha de
seus membros e as demais para ouvir representantes das operadoras de
telefonia e da agencia reguladora do
serviço. Na quarta reunião, o presidente Welington Landim anunciou
uma novidade: a população cearense
já pode acompanhar os trabalhos da
Comissão pela Internet. Para maiores informações e esclarecimento ao
público está no ar o subdomínio (cpi.
al.ce.gov.br) e uma pagina no facebook/cpimovelceara.
O gerente regional no Ceará da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), José Afonso Cosmo,
foi o primeiro a comparecer a CPI

para falar sobre o papel da instituição na fiscalização dos serviços. Ele
explicou que no Ceará mais de 10
milhões de terminais móveis estão
em funcionamento e reafirmou o
compromisso das empresas de investirem nos serviços para melhorar
a qualidade. “Após a suspensão dos
serviços, ficou acertado que as empresas se comprometeriam a fazer
um investimento de R$ 30,4 bi até
2014. Um plano de melhoria também foi implantado e nós da Anatel fazemos avaliação trimestral dos
serviços”, disse. Ele enfatizou que o
aumento no número de usuários tem
sido o principal causador da má qualidade. “Tem uma empresa que tentou instalar antena aqui em Fortaleza
e por causa da legislação municipal
não conseguiu”, ressaltou.
Na reunião seguinte, foi a vez do
representante da operadora Oi dar
explicações. O gerente de Relações
Institucionais da empresa, Urbano
Costa Lima, afirmou que a empresa
tem 4 milhões de usuários no Estado
e que a Oi investe em tecnologia para

atender essa demanda. Desde 2012,
foram investidos R$ 583 milhões e
gerados mais de 20 mil empregos
diretos. Atualmente, é a única operadora presente nos 184 municípios
cearenses. “Sabemos que as reclamações e falhas existem, mas a Oi Ceará
investiu R$ 202 milhões somente este
ano para melhorar os serviços oferecidos à população cearense. Estamos
trabalhando por melhorias, através de
estudos e investimentos”, frisou.
Na quarta reunião, o executivo de
relações institucionais da TIM Nordeste, Sérgio Brasilis, mostrou o plano
de melhorias do serviço. Segundo ele,
a empresa é a segunda maior operadora do Brasil com mais de 264,5 milhões de usuários, sendo 3,72 milhões
no Ceará, metade disso em Fortaleza.
Ampliação, otimização, ações para
evitar falhas nas chamadas e um melhor atendimento por meio de call
center, chat, site, aplicativo móvel e
redes sociais foram os tópicos do plano de melhorias citados por ele. Na
reunião seguinte, a operadora Vivo
justificou as reclamações dos usuários

mostrando também os investimentos
realizados pela empresa para melhorar a qualidade dos serviços.

Integrantes
Os integrantes da CPI são: o presidente e o vice do colegiado, os deputados Welington Landim (Pros) e Professor Pinheiro (PT), respectivamente,
e deputado Fernando Hugo (SDD), na
relatoria. E ainda, os deputados Mirian
Sobreira (Pros), Lula Morais (PC do
B), Delegado Cavalcante (PDT), Idemar Citó (DEM), Osmar Baquit (PSD)
e Danniel Oliveira (PMDB).

saiba+
A CPI da Telefonia Móvel,
instalada por iniciativa do
deputado Welington Landim,
está apurando denúncias de
altas tarifas e os problemas da
má qualidade na prestação de
serviços de telefones celulares e
provedores de internet.
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Prevenção> Conscientização

Concurso de redação tem a participação
de mais de 13 mil alunos

Ações contra o

Marcos Moura

Implantação > Premium do Ceará

Crack

Campanha pela Refinaria chega a Região Metropolitana de Fortaleza

O

concurso de redação “Refinaria Premium do Ceará”, lançado pela Assembleia Legislativa, em parceria com
a Secretaria da Educação do Estado
(Seduc), contou com a participação
de 13.367 alunos de 96 escolas públicas profissionalizantes estaduais.
A Crede com maior participação foi
a de Itapipoca, com 1.913 redações
de oito escolas, além de Fortaleza,
com 2.220, que tem duas regionais.
Para o secretário executivo do Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos da Assembleia Legislativa, Francisco Viana, o número de
participantes superou as expectativas do Poder Legislativo. “A representação regional também foi muito
grande, escolas de todas as regiões
do Estado participaram, o que mostra a relevância do tema”, ressaltou.
A solenidade de premiação da melhor redação do concurso de redação
“Refinaria Premium do Ceará”, acontece no dia 5 de dezembro, no Auditório João Frederico Ferreira Gomes
- anexo II da Assembleia. As escolas
dos três alunos vencedores serão premiadas com aparelhos de data-show,
além de troféus. O primeiro colocado
ganhará um smartphone, o segundo
um tablet de 10 polegadas e o terceiro
um tablet de sete polegadas. O vencedor de cada escola será certificados e
convidado a participar da solenidade,
como também seus professores orientadores. As redações são submetidas
a uma comissão julgadora, formada
por representantes da Seduc, Universidade do Parlamento (Unipace) e do
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José Albuquerque anuncia
campanha ‘Ceará sem Drogas’
O primeiro grande passo será dado em 2014 com um
seminário reunindo a sociedade cearense

A

>> Seminário da Região Metropolitana foi realizado em Aquiraz

Conselho de Altos Estudos.
Segundo Francisco Viana, a receptividade dos jovens demonstra
também a repercussão da campanha
de mobilização da sociedade cearense pelo início imediato das obras da
Refinaria Premium do Ceará, liderada pelo presidente da Casa, deputado José Albuquerque (Pros). Para o
técnico do Conselho de Altos Estudos e presidente da Comissão Julgadora do Concurso, Antônio Martins
da Costa, o trabalho de mobilização
das escolas pela Seduc, realizado em
curto período, e logo após o Exame
Nacional de Ensino Médio (Enem),
“foi muito bom e conseguiu a adesão
de muitos alunos”.

Mobilização na RMF
A mobilização pela Refinaria Premium do Ceará chegou a Região
Metropolitana de Fortaleza. A cidade de Aquiraz recebeu no dia 07/11
mais um seminário que faz parte da
campanha em prol do início imediato
das obras desse importante empreendimento. No encontro liderado pelo
presidente da Assembleia Legislativa,
deputado José Albuquerque (Pros),
ele lembrou que o governador Cid
Gomes já entregou o terreno onde
será construída a refinaria e anunciou
que está prevista para abril de 2014 a
licitação dos serviços. O parlamentar
acredita que a campanha tem dado
resultado em todos os municípios do

Estado e citou o concurso de redação
promovido pela AL sobre o tema.
O presidente do Conselho de
Altos e Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa, deputado Lula Morais (PCdoB), comparou a importância da refinaria
com a energia de Paulo Afonso, em
1965. O parlamentar entregou aos
prefeitos um estudo que mostra as
demandas de empregos no empreendimento para os próximos quatro
anos. Aquiraz foi a 11ª cidade a ser
visitada pela campanha, seguida de
Alto Santo, no dia 28/11. Por último,
haverá o grande encontro de Fortaleza, que contará com a presença da
presidente da Petrobras.

Assembleia
Legislativa
do Ceará acaba de lançar
a campanha “Ceará sem
Drogas”. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado José Albuquerque (Pros) em pronunciamento
no Plenário 13 de Maio. A Casa quer
aglutinar todos os segmentos da sociedade cearense por meio da mobilização, para a prevenção e combate
ao uso de drogas em nosso Estado. O
Legislativo já possui um diagnóstico
da situação e propostas de enfretamento do problema, elaborados no
Pacto pela Vida, realizado pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos da AL.
Albuquerque salientou que um
dos principais problemas do Brasil, hoje, é a epidemia das drogas. “A
maconha, a cocaína e, sobretudo, o
crack, invadiram os lares e destroem,
todos os dias, a vida de muitos bra-

sileiros. Um problema que deixou de
afetar apenas a população mais pobre, mas toda a sociedade”, disse.
O primeiro grande passo da campanha será dado em 2014 com um seminário reunindo secretarias de governo e outras instituições estaduais
e nacionais. “Vamos chamar todos os
setores da sociedade civil para juntos
discutirmos e apontarmos saídas que
possam minimizar o sofrimento de
tantas famílias por causa da dependência química”, informou. Entretanto, a campanha tem início ainda este
ano com uma campanha publicitária
de veiculação de vídeos, spots em
emissoras de rádio, propagandas em
jornais e outdoors.
O Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa estará na linha de frente do seminário, congregando a Coordenação
de Comunicação Social e ainda outros

órgãos que integram o Legislativo. O
evento vai reunir representantes dos
184 municípios cearenses, a Assessoria Especial de Políticas Públicas sobre
Drogas do Governo e representantes
da Prefeitura de Fortaleza, que vão
falar das experiências e programas de
combate à dependência química. O seminário contará ainda com figuras exponenciais da cena nacional no combate às drogas, sendo cogitados nomes
como o do Dr. Dráuzio Varela e o do
comentarista de esportes da TV Globo,
Walter Casagrande.
Após o evento, o Legislativo cearense dará início à segunda fase, que
é a interiorização da campanha, com
seminários regionais. Coordenado
pelo Conselho de Altos Estudos, participam parlamentares, secretarias
estaduais e a Assessoria Especial de
Políticas Públicas sobre Drogas do
Governo do Ceará.

José Albuquerque destacou várias
ações do governo estadual no combate às drogas, num grande esforço do
governador Cid Gomes, ao qual a Assembleia se soma com essa campanha.
Atualmente, o governo conta com um
pacote de seis projetos importantes no
setor, resultado de vários programas desenvolvidos pela Assessoria Especial de
Políticas Públicas sobre Drogas, dirigida pela secretária Socorro França.
Uma das importantes ações estruturantes se dá de forma integrada e intersetorial com as secretarias de Educação e
de Saúde: a construção do Centro de Referencia sobre Drogas (CRD), que disporá de duas unidades móveis para ações
de prevenção e orientação sobre drogas
em todo Estado.
Outra ação importante do Governo
do Estado é a abertura de novos leitos
em hospitais e comunidades terapêuticas. “Em novembro, o Governo entregou
centenas de leitos para a internação de
dependentes químicos”, frisou o presidente em seu pronunciamento. E foram
mais 478 vagas em comunidades terapêuticas só do convênio firmado com o
Ministério da Justiça no início do mês.
“Em Segurança, só para dar um exemplo do investimento do Governo, de
cada dois policiais militares da ativa, um
foi concursado nesta gestão. De cada 12
policiais civis, 10 foram colocados neste
Governo”, concluiu.
DÁRIO GABRIEL

>> Presidente José Albuquerque (Pros)
anuncia a campanha no plenário.
alnotícias | 5

flashES do parlamento

>> Deputados Tin Gomes (PHS), Idemar Citó (DEM), Manoel Duca (Pros), Augustinho
Moreira (PV) e Heitor Férrer (PDT).

>> Deputados José Sarto (Pros), Professor Pinheiro (PT) e Antônio Granja (Pros)

>> Deputado Sineval Roque (Pros)
fazendo a leitura da Ordem do Dia e o
deputado Dedé Teixeira (PT)

>> Deputado Gony Arruda (PSD)

>> Deputada Patrícia Saboya (PDT)

>>Deputado Júlio César Filho (PTN)

>> Deputado Fernando Hugo (SDD)

>> Mesa da sessão solene comemorativa ao Outubro Rosa

>> Cel. Lauro Carlos de Araújo, comandante-geral da PM; secretário Sevilho de Paiva; Presidente da AL, José Albuquerque (Pros); e comandante-geral do Corpo de
Bombeiro, Cel. João Carlos de Araújo Gurgel.

Plenário é palco de homenagens, solenidades e
recebe visita de Secretário.
A Assembleia Legislativa teve
grande movimentação no Plenário
13 de Maio. Uma das sessões mais
concorridas foi a que recebeu o novo
secretário da Segurança Pública
do Estado, Servilho Silva de Paiva.
Ele falou aos deputados sobre as
ações que vem desenvolvendo para
diminuir os índices de violência
no Ceará. Os parlamentares
apresentaram e votaram grande
número de requerimentos e projetos.
Vários seminários e solenidades
foram realizadas, como a sessão
solene que comemorou o aniversário
de cinco anos da Campanha Outubro
Rosa no Ceará.
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>> Deputados Carlomano Marques (PMDB), Camilo Santana (PT), Danniel Oliveira
(PMDB), Júlio Cesar Filho (PTN), Lula Morais (PC do B) e Fernanda Pessoa (PR)

>>Secretário da Segurança, Sevilho
de Paiva.

>> Deputado Sérgio Aguiar (Pros)
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Rádio> Aniversário

Saudades

FM Assembleia completa seis anos

Conquistas da emissora para os ouvintes

Uma história de sucesso, marcada pela dedicação ao jornalismo e amor à cearensidade.
Por Renata Wirtzbiki

N

o dia 6 de novembro de
2007, às 6h da manhã,
entrava no ar a Rádio FM
Assembleia 96,7 MHz, a primeira
emissora de radiofusão em Frequência Modulada (FM) de um Poder
Legislativo do Brasil. A voz do radialista Ronaldo César inaugurava
a emissora com o programa Política
em Destaque, sob a direção da jornalista Fátima Abreu. Desde então, o
trabalho na emissora funciona a pleno vapor. “O ritmo é sempre acelerado. A produção é intensa”, relata Fátima Abreu, que concede entrevista ao
Jornal AL Notícias entre atualização
de matérias e orientação a integrantes da equipe, que adentram a porta
– sempre aberta – de sua sala.
Com a proposta de ser uma emis8 | alnotícias

sora educativa, a FM Assembleia foi
criada por meio da Lei 13.451, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Ceará, com a finalidade de transmitir as atividades do Legislativo Estadual em todos os municípios e estados do País e no mundo,
por meio da Internet.
Idealizada durante a presidência
do ex-deputado Marcos Cals, a emissora foi inaugurada sob a presidência
do ex-deputado e hoje vice-governador do Estado, Domingos Filho. Para
ir ao ar, passou por todo o processo de
outorga para uma emissora educativa,
que contou com o apoio do senador
Eunício Oliveira (PMDB-CE), na
época ministro das Comunicações.
O processo para a implantação
da FM Assembleia – da outorga,
passando pela compra de materiais,
à escolha dos profissionais –, foi

acompanhado pelo diretor da TV
Assembleia, Leonardo Borba, e pelo
engenheiro eletrônico da TV e Rádio
Assembleia, Gilson Moreira.
Jornalistas e radialistas com vasta
experiência e nomes já consolidados
no rádio cearense aceitaram fazer
parte do novo projeto, como Cláudio
Teran, Renato Abreu, Robério Lessa,
Magnólia Paiva, Sílvio Augusto, Geraldo Oliveira, Roberto Nascimento,
Ronaldo César, Eugênio Stone, Nabucodonosor Queiroz, Simone Silva,
Ronildo Lins, Clara Pinho e Luiz Carlos Sales (in memorian).
A escolha de um ícone do rádio
cearense, Narcélio Limaverde, para
apresentar um programa matinal na
emissora veio carregada de significados: em 1986, Narcélio foi eleito pelo
PMDB o deputado estadual mais votado do Ceará, com 36.468 votos.

Para os veteranos, o trabalho na
Rádio Assembleia foi um novo desafio. “O trabalho de repórter é muito interessante porque a Assembleia
é muito diversificada. Acontecem
muitas coisas e, como são 46 deputados, você tem de ter uma visão
muito clara do que cada deputado
está fazendo, o que é que move cada
deputado. Isso lhe dá uma condição
de trabalhar com o inusitado”, afirma Cláudio Teran, com seus 32 anos
no rádio e a mesma empolgação de
um iniciante.
Para os profissionais em início
de carreira, como Damião Flávio, a
emissora foi uma escola. “A Rádio FM
Assembleia foi a 'minha faculdade da
vida'. Nela, aprendi que o verdadeiro
jornalista nunca sabe tudo apenas por
portar um diploma. Ele tem a missão
de aprender a cada dia mais”.

Inicialmente com uma equipe reduzida e apenas um estúdio de gravação, a emissora cresceu e necessitou
expansão, que ocorreu em 2010, na
presidência do então deputado e hoje
vice-governador, Domingos Filho.
Com as obras, o espaço da emissora
passou de 47m² a 174m². No mesmo
dia, foi anunciada a transmissão via
Internet, por meio do portal oficial da
AL, no endereço www.al.ce.gov.br. A
partir daí, além da programação transmitida ao vivo pela web, a emissora
passou a disponibilizar o seu material
para ser utilizado por qualquer veículo
de comunicação.
A Rádio Web hoje conta com uma
equipe coordenada pelo jornalista
Robério Lessa. “A Rádio Web é uma
agência de notícias que permite que
as rádios possam receber o material já
produzido. Mas também pode ser editado de acordo com a conveniência do
veículo, que recebe o material já produzido, para ser aproveitado dentro de
seu noticiário”.

A história do jornalismo
cearense se confunde
com a história de
Adísia Sá. Ela diz que
se descobriu e foi
descoberta por meio
do rádio”.
Fátima Abreu.,diretora da Rádio

A ampliação da rádio possibilitou
uma homenagem a Narcélio Limaverde: o seu nome foi dado a um painel
de 17 metros de comprimento por 2,30
metros de altura, afixado no interior da
rádio. O mural apresenta momentos
marcantes do rádio no Ceará e no Brasil e fatos políticos que influenciaram a
mídia entre os anos de 1920 e 2010.
Prestes a completar seis anos, a
emissora ganhou como presente de
aniversário um novo painel e batizou
com o nome de Adísia Sá a sua reda-

ção. Com a autorização do presidente
da AL, deputado José Albuquerque
(Pros), um painel de 4 metros, idealizado por Fátima Abreu e projetado pelo
designer gráfico Alessandro Muratore
– responsável também pelo primeiro projeto – agora conta a história da
própria Rádio FM Assembleia.
Já a homenagem à jornalista Adísia
Sá tem um significado todo especial,
como ressalta Fátima Abreu. “A história do jornalismo cearense se confunde
com a história de Adísia Sá. Ela diz que
se descobriu e foi descoberta por meio
do rádio”.
Outra conquista da emissora foi
um presente para os ouvintes: agora os
programas da FM Assembleia podem
ser ouvidos por meio de dispositivos
móveis, como celulares e tablets. A iniciativa do presidente José Albuquerque
tem o intuito de ampliar a participação
popular nas decisões do Poder Legislativo. “Queremos garantir que o cidadão
cearense esteja cada vez mais próximo
das ações dos seus representantes”.

O aniversário de seis anos da
Rádio FM Assembleia sofreu a
ausência de um integrante muito
querido por todos. O sonoplasta Luíz Carlos Sales, carinhosamente apelidado de Bombom,
deixou saudade na noite de
sexta-feira do dia 18 de outubro.
Na abertura de seu programa do
dia 21, Narcélio Limaverde fez a
homenagem em nome de toda a
equipe da emissora.
“Amigo, nem sempre é
aquela pessoa que a gente abraça todos os dias. Nem sempre
aquele que a gente lembra na
prece... Nem sempre para quem
sorrimos. Apenas nos basta saber da sua existência. Ver de vez
em quando ou se acostumar a
ouvir seus passos no corredor.
E é aquela pessoa que nos cega,
nos poupa suas dores. Tem
amizade de tudo quanto é cor
e tamanho. Sabemos tão bem
lidar com a presença esquecida
das pessoas e sabemos tão mal
lidar com a ausência definitiva.
O nosso amigo Bombom fez
jus ao nome. Era um doce. E
doces são as lembranças de
tanta produção sonora juntos.
Fizemos ecos: no trabalho e na
gargalhada. A gente se vê por ai
Luiz Carlos Sales Ribeiro”.··.
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Ação Parlamentar

AL INDICA

Confira as ações e projetos dos parlamentares
SAÚDE DA MULHER

AMPLIAÇÃO DA RMF

PARCELAMENTO
DO IPVA

AUTORES CEARENSES

ISENÇÃO PARA CNH
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O que muda para você?

C
>> Dep. Inês Arruda (PMDB)

>> Dep. Lula Morais (PCdoB)

>> Dep.João Jaime (DEM)

>> Dep. Antônio Carlos (PT)

>> Dep. Osmar Baquit (PSD)

A criação de um posto de
saúde itinerante para atenção integral à saúde da mulher da zona
rural foi proposta pela deputada
Inês Arruda (PMDB), por meio
de projeto de indicação, em
apreciação na Assembleia Legislativa. O posto deve ter serviço
de prevenção dos cânceres de
colo de útero e mama, prevenção e tratamento de DST/AIDS e
orientação sobre exame de DNA,
dentre outros. A finalidade é proporcionar atendimento integral
à saúde da mulher da zona rural
garantindo acesso pleno em condições de igualdade aos serviços
de saúde, explica a deputada.

Projeto de lei complementar,
de autoria do deputado Lula Morais (PCdoB), em apreciação na
Assembleia, determina a inclusão
na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) dos municípios de
Paracuru, Paraipaba, Trairi e São
Luis do Curu, elevando de 15 para 19 o número de municípios. A
proposta visa atualizar a RMF em
razão das novas áreas de influência do município de Fortaleza e do
Complexo Industrial e Portuário
do Pecém. Para o deputado, é preciso discutir esta ampliação para
que se minimizem os problemas
comuns e maximizem as potencialidades dessas cidades.

O parcelamento em 10 mensalidades sem acréscimos do Imposto sobre Propriedade de Veículo
Automotor (IPVA) foi proposto
na Assembleia, por meio de projeto de lei de autoria do deputado
João Jaime (DEM). O projeto, em
apreciação no Legislativo, estabelece ainda que será contemplado
com um desconto a ser fixado
pelo Executivo, o contribuinte
que optar pelo pagamento à vista
e em sua totalidade, a realizar-se
no mês de fevereiro de cada ano.
No caso do parcelamento, as contribuições pagas em atraso serão
passiveis de juros e multa, estabelece o projeto.

A distribuição gratuita de
livros de autores cearenses aos
estudantes das escolas públicas
estaduais foi proposta por meio
de projeto de indicação pelo deputado Antônio Carlos (PT),
em apreciação na Assembleia.
Segundo ele, a literatura, como
expressão da experiência humana em suas dimensões históricas
e estéticas, se revela um baluarte
do conhecimento, pois traz em
si a capacidade de transmitir às
gerações atuais e futuras aspectos que muito contribuem para
a compreensão da formação histórica e social de cada povo, suas
particularidades e seus valores.

Projeto de Indicação, de autoria do deputado Osmar Baquit
(PSD), concede isenção do pagamento de taxas estaduais relativas
à primeira emissão e à renovação
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) às pessoas com
deficiência, emitidas pelo Departamento de Trânsito (Detran-CE).
Pela proposta em apreciação na
Assembleia, as pessoas beneficiadas pela isenção prevista poderão
realizar os exames médicos necessários à emissão e à renovação da
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) nos estabelecimentos da
rede pública de saúde do Estado
do Ceará.

Por meio do serviço, as
mulheres que residem em áreas rurais, e não tem acesso a
serviços de saúde, receberão,
além do atendimento médico,
informação sobre planejamento familiar, cuidados pré-natais,
assistência adequada ao parto,
informações sobre o meio ambiente, como contaminação por
agrotóxico, pelo consumo de
água poluída, armazenamento
incorreto de alimentos e lixo.
Caberá à Secretaria de Saúde
do Estado dar o apoio necessário para a criação e implantação
do programa.

A Região Metropolitana de
Fortaleza tem um novo perfil
pelas aglomerações urbanas
que se expandiram em razão
de novos postos de empregos
oriundos da construção da Refinaria, Siderúrgica, Zona de
Processamento de Exportação,
ampliação do Porto do Pecém,
empresas e indústrias implantadas em Caucaia, São Gonçalo do
Amarante, Paracuru, e São Luís
do Curu. A ampliação da RMF
habilitará também esses municípios a acessar novos recursos
federais fundamentais para desenvolvimento do Estado.

O propósito da medida é
facilitar o pagamento do IPVA,
diminuindo a inadimplência
e assegurando ao contribuinte uma opção mais branda de
quitar sua obrigação junto ao
Estado, sem que cause tanto
peso ao seu orçamento familiar. Com a flexibilização do
pagamento, busca-se garantir o
cumprimento do recolhimento tributário, mas levando em
consideração também a dificuldade do povo cearense em arcar
com a pesada carga tributária
a que tem obrigação, justifica
João Jaime.

O acesso à literatura cearense contribui para a formação cultural dos estudantes e
atende aos objetivos da política educacional brasileira. A
proposta prevê a criação de
uma Comissão Especial de
Seleção, a ser designada pela Secretaria de Educação do
Estado do Ceará (Seduc), para
selecionar os títulos e os autores, que devem ter nascido ou
serem residentes do Ceará. A
Seduc promoverá campanha
de estímulo à leitura dos autores cearenses para os alunos
das escolas beneficiadas.

As pessoas com necessidades especiais enfrentam
dificuldades para ingressar
no mercado de trabalho e,
geralmente, recebem baixos
rendimentos. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
é de vital importância à locomoção destas pessoas. Assim,
a facilitação da emissão deste
documento pode contribuir
para a inserção social desses
cidadãos, facilitar seu acesso ao mercado de trabalho e
reduzir gastos decorrentes da
própria condição.
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MÚSICA + FILMES + LIVROS + CULTURA

>> Salomão de Castro, assessor de
imprensa da presidência da AL

>> Evando Campos, assessor
parlamentar do Plenário

A saga do astronauta Matt
Kowalski (George Clooney)
e da doutora Ryan Stone
(Sandra Bullock), perdidos
no espaço sideral após a
destruição de um satélite, envolve a plateia, sobretudo
pela forma com que o diretor Alfonso Cuarón a conduz.
Com várias reviravoltas, “Gravidade” nos conduz para o
ambiente angustiante onde se encontram duas pessoas
com um único objetivo: sobreviver. De quebra, o longa
traz grande atuação de Sandra Bullock.

O livro “1822” pretende mostrar que
país era este que a corte de D. João
deixava para trás ao retornar a Lisboa, em 1821. Vai falar do Grito do
Ipiranga, das enormes dificuldades
do Primeiro Reinado, da abdicação de D. Pedro, em 1831, sua volta a Portugal para
enfrentar o irmão, D. Miguel, que havia usurpado o
trono, e a morte em 1834. É um ótimo livro que aprofunda as histórias do nosso País e que não aprendemos nas escolas.

>> Helivane Moura, secretária parlamentar
Gravado em julho no Vivo Rio,
o novo CD de Diogo Nogueira
revela a maturidade artística do
maior nome do samba de sua
geração. Batizado de “Sou Eu”,
o projeto traz novidades e conta com a participação de Chico Buarque, onde Diogo terça vozes em
“Sou eu” e na clássica “Homenagem ao Malandro”.
Com Ivan Lins, um dueto de “Lembra de mim”, e,
ao lado da Marron, Alcione, ele canta a romântica
“Amor Imperfeito”.
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Agenda > A3P

AL tem linha direta com servidores para
recolhimento de material reciclável
Disque AL Sustentável viabiliza a coleta seletiva nos vários departamentos da Casa
A Assembleia Legislativa do Ceará disponibiliza aos seus servidores o
serviço Disque AL Sustentável. Trata-se de uma linha direta mantida pela
Diretoria Adjunta Operacional, que
permite a coleta seletiva de material
reciclável nos departamentos da Casa
e gabinetes de parlamentares. A ação é
parte do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P).
A coordenação da A3P já fornece aos
gabinetes dos parlamentares e demais
departamentos, coletores especiais
para cada tipo de material, segundo
informou Orlando Benício, um dos
operadores do projeto, à reportagem
do AL Notícias.
Todo material coletado é armazenado, sendo doado periodicamente a
várias instituições que se beneficiam
do projeto Ecoelce - convenio com a
Companhia de Eletricidade do Ceará
(Coelce) - que incentiva a troca de lixo
reciclável por descontos na conta de

GEORGIA SANTIAGO

>> Diretor Adjunto Operacional da
AL, Joscely Tabosa

luz. Por meio da coleta seletiva, o material levado até os locais credenciados
é pesado e transformado em bônus na
conta de energia elétrica. Com a economia, as instituições ajudam famílias
carentes. Já foram realizadas três doações de materiais só no primeiro semestre de 2013, cerca de oito toneladas
de material, no total.
O projeto de educação ambiental
dos colaboradores da Casa faz parte

de um conjunto maior de medidas
que visa reduzir e compensar possíveis impactos ambientais do Legislativo. Exemplo disso é o projeto
Pegada Carbônica, que já fez compensação das emissões de CO2 da
Casa com o plantio de árvores no
Estado. Satisfeito com os resultados dos projetos, o diretor adjunto
operacional da AL, Joscely Tabosa,
aposta na conscientização dos servidores. “Quanto mais conhecimentos
levarmos sobre as ações da Agenda
Ambiental de Administração Pública (A3P), mais resultados teremos.
Queremos estender projetos como a
coleta seletiva para os bairros próximos, e para alcançarmos esse objetivo, nós temos que iniciar o trabalho
aqui, com a participação dos nossos
servidores”, afirma ele.
O poder legislativo estadual vem
participando de fóruns regionais e nacionais levando suas ideias e trocando
experiência com empresas e instituições. Já nesse segundo semestre, a AL
participou do Seminário “Reciclando
práticas e transformando vidas: fortalecendo o trabalho dos catadores
e catadoras de materiais recicláveis e
reutilizáveis”, promovido pela Rede
Nacional de Mobilização Nacional em

parceria com o Banco do Nordeste.
Para fortalecer ainda mais a participação dos servidores, durante a semana do servidor foram distribuidos kits
informativos sobre a coleta seletiva.
Assim, os servidores terão mais conhecimento de que tipo de material pode
ser reaproveitado.
Joscely Tabosa informou que o A3P
também realiza na AL uma campanha de conscientização ecológica com
parlamentares e servidores da Casa,
maximizando o uso de ferramentas de
sustentabilidade e dando-lhes a destinação correta.

saiba+
O projeto A3P – AL Sustentável é
de responsabilidade da Diretoria
Adjunta Operacional da Casa e
faz parte da Política Nacional
de Resíduos Sólidos, projeto
12.305/ 2010, em parceria com o
Ministério do Meio Ambiente. O
A3P visa estimular os gestores
públicos a incorporar princípios
e critérios de gestão ambiental
em suas atividades rotineiras,
levando à economia de recursos
naturais e à redução de gastos
institucionais, por meio do uso
racional dos bens públicos e da
gestão adequada dos resíduos.

serviço
Disque AL Sustentável: 3277-2821
(exclusivo para os servidores da AL)
- “Entre em contato que nós iremos
recolher seu material reciclável”
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