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Expectativas> 2014

Assembleia Legislativa entra na
luta por um ‘Ceará sem Drogas’.

A

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

Assembleia Legislativa iniciou o ano de 2014 dando
passos importantes para a
consolidação de um Ceará melhor
para todos. Acabamos de lançar a
campanha ‘Ceará sem Drogas’ com
o objetivo de mobilizar a sociedade
cearense para o enfrentamento de
um problema que, hoje, afeta a todos
nós. Nossa campanha vai percorrer os
municípios para envolver os cearenses
numa ampla discussão. Vamos levar
esclarecimentos e buscar soluções
para a dependência química. A prevenção é o melhor caminho. É possível construir um ‘Ceará sem Drogas’.
Também começamos o ano com
resultados que podemos comemorar.
O projeto ALcance, desenvolvido pela
Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), levou cerca de 200 alunos às universidades, tanto por meio
do Enem quanto dos vestibulares.
Hoje, estudantes preparados por nós

estão cursando o ensino superior, em
diversos cursos, na UFC e UECE.
Com a reabertura dos trabalhos no
dia três de fevereiro, já nos preparamos para um ano atípico e, por isso,
estamos traçando estratégias para garantir o funcionamento da Casa em
períodos como o do Mundial e das
eleições. Ao mesmo tempo, daremos
prosseguimento às atividades do CapCopa, colegiado que funciona na AL
voltado para acompanhar e garantir a
boa estrutura e o sucesso da Copa do
Mundo. Temos ainda este ano o resultado dos trabalhos dos deputados que
compõem a CPI da Telefonia Móvel.
Também retomaremos a campanha pela instalação imediata da Refinaria Premium do Ceará. Planejamos
realizar os últimos encontros para
esclarecer a população sobre a importância da obra que, graças também às
nossas cobranças, vai ser iniciada ainda este ano.

Presidente destaca metas da AL para este ano

>> Governador Cid Gomes, presidente José Albuquerque (Pros) e primeiro vice-presidente da AL, Tin Gomes (PHS)

Na solenidade de reabertura dos trabalhos, o governador Cid Gomes apresentou
as ações do Poder Executivo em 2013

A

o declarar reaberto o semestre legislativo da Assembleia do Ceará, o
presidente da Casa, deputado José
Albuquerque (Pros), salientou as
expectativas para o ano de 2014.
“Com as eleições e a Copa do Mundo neste ano, vamos concentrar esforços e programar para que a Casa
continue exercendo as atividades
com tranquilidade”, afirmou.
Segundo ele, uma das metas a ser
atingida é debater com a sociedade a
prevenção e o enfrentamento das drogas, por meio da campanha ‘Ceará
sem Drogas’, lançada recentemente na
Assembleia. “Vamos levar para todo o
interior do Ceará esta campanha com o
intuito de debater, prevenir e encontrar
soluções para a problemática das drogas”, disse. Ele também ressaltou as ex-

pectativas para a Copa do Mundo deste
ano. “O cearense está recebendo bem
este evento e a Assembleia está acompanhando cada passo do Mundial através
da Comissão Especial da Copa”, frisou.
Albuquerque lembrou ainda os
trabalhos desenvolvidos em 2013 pela
Assembleia. “Em 2013 realizamos uma
importante campanha pela Refinaria
do Premium Ceará, que andou por
todo o interior do Estado esclarecendo
aos cearenses o que é uma refinaria e
o que ela representa economicamente
para o Ceará”, disse. Ele acredita que o
ano foi tranquilo, marcado por muitos
debates, audiências e sessões plenárias
discutindo as ações do Governo e melhorias para o Estado.

Prestação de Contas
Na sessão, o governador do Estado

do Ceará, Cid Ferreira Gomes, apresentou as ações do Poder Executivo, realizadas no ano de 2013. Na prestação de
contas, o governador anunciou também
a implantação do Projeto de Apoio ao
Crescimento Econômico com Redução
das Desigualdades e Sustentabilidade
Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR), financiado pelo Banco Mundial (Bird), com
o objetivo de ampliar a oferta de capital
humano, prover assistência familiar,
melhorar a qualidade da água e aperfeiçoar a gestão pública estadual.
Conforme lembrou Cid Gomes,
2013 foi um ano de restrições devido à crise econômica. No entanto, o
Ceará conseguiu sobressair-se com
um Produto Interno Bruto (PIB) de
R$ 105 bilhões. “Isso representará
um acréscimo de 3,5% sobre o PIB de

2012, sendo esse um resultado bem
superior ao esperado para a economia
nacional”, registrou.
Foi determinante para o desenvolvimento, segundo o governador,
o crescimento do setor industrial,
de 6,22%, liderado pela Indústria de
Transformação e Construção Civil;
e dos Serviços, com estava acumulada de 2,74%, com destaque para as
atividades de Comércio, Alojamento e Alimentação.
“Os investimentos públicos realizados pelo nosso governo, em diversas áreas, também têm se evidenciado
como fundamentais para esse resultado”, acrescentou. Nesse setor, Cid
Gomes citou a realização da Copa das
Confederações da Fifa Brasil 2013,
que injetou cerca de R$ 145,9 milhões
em nossa economia.
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Cursinho > Ensino superior

Debate> Soluções

AL lança campanha
‘Ceará sem Drogas’.

No início do Projeto, chegueia
“zerar” em redação, mas
com o acompanhamento e
orientações dos monitores
obtive nota 860 em redação
e a aprovação no curso
que pretendia. Agradeço
à professora que corrigiu
as minhas redações, que,
sempre paciente, muito
me ensinou”

Projeto ALcance levou 200
alunos às universidades
cearenses em 2014
Unipace realiza estudos para ampliar transmissão das aulas
para até 100 municípios do Estado.

C

erca de 200 alunos que
participaram do Projeto
Alcance em 2013 ingressaram nas universidades cearenses
este ano. Um número significativo
dos que participaram do projeto foi
aprovado na Universidade Federal
do Ceará (UFC) e na Universidade Estadual do Ceará (Uece), em
vários cursos. Trata-se de um resultado que aponta para o êxito do
programa de preparação de alunos
de escolas públicas para o ingresso no ensino superior por meio do
Enem e vestibulares. Um programa
que vem sendo desenvolvido pela
Assembleia Legislativa, desde 2012,
pela Universidade do Parlamento
Cearense (Unipace).
Segundo a diretora de Gestão
de Ensino da Unipace, Lindomar
Soares, os dados ainda estão sendo
cotejados e o total deve se assemelhar ao resultado do ano passado,
4 | alnotícias

A diretora de Gestão de Ensino da
Unipace, Lindomar Soares, cercada
por alunos do projeto ALcance.

que também registrou o ingresso
de aproximadamente 200 alunos na
universidade. O Projeto Alcance se
desenvolve durante todo o ano, promovendo aulas aos sábados para alunos egressos das escolas públicas que
ainda não conseguiram ingressar em
uma instituição de nível superior.
Lindomar Soares explicou que,

da turma de 2013, participaram
cerca de 1.200 alunos, um número alcançado graças ao recurso da
teleconferência. Foi utilizado o auditório com capacidade para 500
lugares e mais 10 salas de aula da
instituição. E, por meio do recurso
da Webconferencia, foi possível levar o cursinho preparatório a cerca
de 100 alunos em Tauá. Para 2014,
ela informou que há um estudo
para ampliar a transmissão para até
100 municípios.
Para estimular os alunos, o projeto Alcance 2013 também realizou o ‘simulado’, aplicado em parceria com o Grupo Farias Brito,
para as provas de conhecimento,
e Faculdade Mauricio de Nassau,
para a redação. Os 11 primeiros
colocado foram agraciados com
tablets e as nove melhores redações com notebook, tablet, câmera
digital e headphones.

O comentarista de futebol Walter Casagrande deu palestra
contando como venceu a dependência química.

Bruna Kelvyla Sousa
aprovada em Jornalismo.

Fui a todas as aulas desde
fevereiro até o Enem. Graças
a isso hoje estou aprovado
e irei cursar Mecatrônica
no Instituto Federal
Tecnológico do Ceará”
José Alberto Vasconcelos

Conheça os cursos
que receberam
alunos do ALcance

Logomarca da campanha lançada pelo
presidente José Albuquerque (Pros).

A Assembleia Legislativa do Ceará acaba de lançar mais uma importante mobilização da sociedade, a campanha ‘Ceará
sem Drogas’. Idealizada pelo presidente da
Casa, deputado José Albuquerque (Pros),
tem como objetivo envolver os cearenses
numa ampla discussão, levando esclarecimentos e buscando modos eficientes de
prevenção e a recuperação de dependentes
químicos. “Vamos discutir e esclarecer sobre as drogas sem tabus ou meias palavras.
A prevenção é o melhor caminho. É possível construir um Ceará sem drogas”, disse
ele, na ocasião do lançamento.
Albuquerque disse que não serão medidos esforços para alcançar o objetivo de
mobilizar a sociedade para a importância da
prevenção e do enfrentamento à dependência química. “Vamos percorrer todas as regiões do Ceará para, juntos, encontrarmos soluções”, afirmou. O presidente reforçou que
o importante é o esclarecimento. “O assunto
será tema permanente nas rodas de conversa
entre pais e filhos, professores e alunos, médicos e pacientes”, afirmou.

UFC
Engenharia Civil, Engenharia de
Pesca, Odontologia, Arquitetura e
Urbanismo, Engenharia Química,
Jornalismo, Sistemas e Mídias
Digitais, História, Estatística,
Química, Biotecnologia,
Agronomia, Enfermagem, Ciências
Ambientais, Oceanografia,
Engenharia de Energia.

Casagrande contou como venceu a dependência

UECE
Letras, Física, História, Geografia,
Matemática, Química, Serviço
Social, Pedagogia e Filosofia.
Em Tauá, os egressos do
Projeto Alcance transmitido
por teleconferência, irão cursar
Telemática, Direito, Engenharia
Civil, Psicologia, Pedagogia,
Ciências Biológicas e Química. Em
diversas universidades do Interior
e também em Fortaleza.

Iniciando o ciclo de discussões, a
Assembleia trouxe o comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Walter Casagrande, que deu uma palestra
sobre como enfrentou a dependência
química. Ele falou para alunos de escolas públicas, convidados para o evento.
Casagrande contou que foi internado em 2007 e passou um ano sendo
tratado contra a dependência. “Essa

campanha é essencial, porque o esclarecimento é o mais importante”, afirmou ele. Revelou ainda que começou a
usar drogas por ter vivido um contexto
diferente do atual, quando não havia
esclarecimento, e sim um “certo glamour” em torno do assunto.
Ele afirmou que o Brasil ainda está
engatinhando em relação ao combate às drogas, mas que o tema precisa

A campanha lançada pela AL prevê
também uma série de encontros em todo o
Ceará, reunindo lideranças políticas, educadores, estudantes, profissionais de saúde
e a população em busca de soluções para o
problema. José Albuquerque lembrou que
a campanha vai integrar outras ações já em
andamento no Ceará, como a campanha
‘Crack: é Possível Vencer’.
A solenidade de lançamento, no auditório João Frederico Ferreira Gomes, Anexo II
da Casa, contou com a presença de autoridades do Ceará, como: o prefeito de Fortaleza,
Roberto Cláudio; o secretário da Saúde do
Estado, Ciro Gomes; a assessora Especial de
Políticas Públicas sobre Drogas do Estado,
Socorro França; a coordenadora Especial
de Políticas sobre Drogas de Fortaleza, Juliana Sena; o representante do Governo do
Estado, Danilo Serpa; a defensora pública
Andréa Coelho; o presidente do Tribunal
de Justiça do Ceará, Luiz Gerardo de Pontes Brígido; e o promotor Francisco Eunatan
Carlos de Oliveira, representando o Procurador Geral de Justiça do Ceará.

ser debatido. Casagrande também se
declarou contra a descriminalização
da maconha. “Eu não era contra, mas
hoje não posso ser a favor de algo que
me destruiu”, declarou. Comentou
também que a internação voluntária é
o ideal, mas reconheceu que algumas
vezes o dependente não é mais capaz
de tomar as próprias decisões, como
foi o caso dele.
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flashES do parlamento

Campanha vai esclarecer e buscar estratégias
para prevenir o uso de drogas
A campanha de mobilização
‘Ceará sem Drogas’ foi lançada pelo
presidente da Assembleia Legislativa,
deputado José Albuquerque (Pros),
em solenidade no Auditório
Deputado João Frederico Ferreira
Gomes, anexo II da Casa, na manhã
do dia 31 de janeiro. Falando para
autoridades, jornalistas, representantes
de entidades, segmentos da sociedade
civil e jovens alunos de escolas
públicas, o Presidente, idealizador
da campanha, disse: “Vamos, juntos,
buscar soluções em todas as regiões do
Estado porque o importante é a união
de todos e o esclarecimento”. Destacou
que deseja que o assunto seja tema
permanente nas rodas de conversa
entre pais e filhos, professores e
alunos, médicos e pacientes.
>> Presidente da AL, José Albuquerque lança a campanha Ceará sem Drogas. Na Mesa, a assessora do Estado, Socorro
França; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio; o presidente do TJCE, desembargador Gerardo Brígido; o representante
do Governo, Danilo Serpa; e secretário de Saúde, Ciro Gomes.

>>Assessora Especial de Políticas
Públicas sobre Drogas do Estado,
Socorro França.

6 | alnotícias

>>Deputado Fernando Hugo (SDD)

>> Deputados Júlio César Filho (PTN) e Bethrose (PRP)

>> Deputado Osmar Baquit (PSD)

>> Deputadas Eliane Novais (PSB), Mirian Sobreira e Antônio Granja, do Pros.

>> Deputados Tin Gomes (PHS) e Professor Pinheiro (PT)

>>Deputado Roberto Mesquita (PV)

>> Deputados Professor Teodoro (PSD) e Patrícia Saboya (PDT)

>> Vista do Auditório João Frederico Ferreira Gomes, Anexo II da
AL, quando da execução do Hino Nacional brasileiro.

>> Deputado Antônio Granja (Pros)

>> Deputada Fernanda Pessoa (PR)

>> Alunos de escolas públicas acompanhando a solenidade de
lançamento da campanha.
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Agenda> Ambiental

Seminários>Mobilização

Cartilha Geral da A3P será
lançada ainda este ano
O Ministério do
Meio Ambiente quer
adotar as licitações
sustentáveis, um dos
mais recentes eixos
do programa.

A

pós ampliar seus eixos de
atuação e propor novas
formas de reciclar e reaproveitar materiais, o Programa Agenda
Ambiental da Administração Publica, mais conhecido pela sigla A3P,
está trabalhando na elaboração de
uma cartilha para atualizar gestores e
servidores da administração publica
sobre suas novas formas de atuação.
A Cartilha Geral da A3P deverá ser
lançada ainda em 2014.
Para tanto, foi realizado durante os
dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2013,
na sede da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente, em Fortaleza, o
curso de Capacitação e Sustentabilidade na Administração Publica. O
encontro, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, contou com
a participação de representantes de
diversos estados do Norte/Nordeste
brasileiro, como Pará, Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte.
De acordo com o coordenador geral da A3P, Joscely Tabosa, o objetivo
do curso e da elaboração dessa cartilha
consiste em melhorar a interlocução
entre os gestores e administradores da
gestão publica e os servidores. “Claro,
também queremos, com isso, fincar de
vez a cultura da reciclagem e do reaproveitamento nas casas publicas”, garantiu.
8 | alnotícias

COMO RECEBER DOAÇÕES
Para que a Associação receba
as doações de resíduos
sólidos para reciclagem, ela
tem que está devidamente
cadastrada e regularizada com
as autoridades competentes,
além de possuir CNPJ. Com
isso, tem-se maior segurança
de realizar a fiscalização da
entrega desse material e
garantir que ele seja investido
na geração de renda para os
catadores da comunidade.

Conforme Joscely, o Ministério do
Meio Ambiente quer dar uma nova
roupagem a A3P, “principalmente no
tocante as licitações sustentáveis, um
dos mais recentes eixos adotados pelo
programa”. “As licitações sustentáveis
são aquelas que levam em consideração a sustentabilidade ambiental, social e econômica dos produtos e processos a ela relacionados, procurando
adquirir produtos ou serviços que
gerem menos impactos ambientais ou
sociais”, explicou.
Para o coordenador, as licitações
sustentáveis, quando comparadas as
que se valem apenas do critério do

menor preço, trazem vantagens econômicas quando considerados os
custos de médio e longo prazo, que
incluem todo o circulo de vida do
produto, que vai desde a extração da
matéria-prima ate o descarte final.

DESCARTE
Uma das maiores preocupações do
núcleo da A3P na Assembleia Legislativa em sido a questão do descarte correto dos resíduos sólidos. Para tanto, a
equipe têm realizado com freqüência a
doação de resíduos sólidos para associações e cooperativas especializadas.
Quatro doações foram feitas apenas no

segundo semestre de 2013.
A associação Acores, por exemplo,
em três coletas foi beneficiada com a
doação de mais de 8.000 kg de resíduos, sendo mais da metade material
reciclável. As associações Socrelp e
Reto Esperança também foram beneficiadas com a doação de 5 e 3 toneladas de resíduos, respectivamente.
Destas, apenas a Acores recebeu uma
porcentagem significativa de materiais perigosos e de difícil descarte,
como pilhas e baterias, os quais foram
destinados aos Ecopontos Ecoelce,
responsáveis pelo descarte adequado
deste tipo de material.

Campanha pela refinaria continua em 2014
Presidente José Albuquerque planeja novos encontros regionais.

O

presente da Assembleia
Legislativa do Ceará, deputado José Albuquerque
(Pros) dará continuidade a campanha de mobilização popular pela
imediata implantação da Refinaria
Premium Ceará. Reaberto os trabalhos legislativos, o presidente planeja realizar novas reuniões regionais
com o objetivo de apresentar os
impactos econômicos no desenvolvimento do Estado e de sua população, com a construção da obra.
Segundo o presidente do Conselho de Altos Estudos, deputado Lula
Morais (PC do B), a continuidade
da mobilização é muito importante,
principalmente porque a Petrobrás já
anunciou licitações a serem abertas no
período de março e abril. Consciente
dessa importância, o deputado José Albuquerque quer continuar esclarecendo a sociedade civil antes do grande
ato em Fortaleza, a ser realizado com

o conjunto de lideranças políticas cearenses e a direção da Petrobrás.
Lançada em maio de 2013, idealizada pelo presidente José Albuquerque, a
campanha de mobilização já percorreu
12 municípios: Sobral, Tianguá, Crateús, Limoeiro, Crato, Iguatu, Camocim,
Itapipoca, Baturité, Quixadá, Aquiraz e
Alto Santo.

Concurso de Redação
O passo mais recente da campanha
foi envolver os estudantes das escolas
públicas cearenses, com a realização do
concurso de redação sobre “A importância da Refinaria Premium do Ceará
para o Ceará e o Brasil”. Promovido
pela Assembleia Legislativa, o concurso premiou as melhores redações, em
solenidade no auditório João Frederico
Ferreira Gomes, anexo II da Casa, realizada no final de 2013.
O vencedor foi o estudante Francisco Wesley de Carvalho, aluno do

A finalidade era
promover o debate
entre os jovens
cearenses que estão
em fase de formação
profissionalizante
sobre a importância
da concretização do
compromisso assumido
pela Petrobras”.
deputado José Albuquerque (Pros),
presidente da AL-CE

terceiro ano de administração da Escola Manuel Elmano, de Crateús, que
recebeu um smartphone; em segundo
lugar ficou Leyde Dayane Mesquita
Rodrigues, do primeiro ano de contabilidade da Escola Adriano Nobre, de

Itapipoca, premiada com um tablet 10’;
em terceiro, Vanessa Barbosa da Silva,
do segundo ano de logística da escola
Joaquim Moreira de Sousa, de Fortaleza, que também recebeu um tablet 7’.
As escolas dos vencedores foram
contempladas com um datashow e
um troféu. O certame reuniu alunos
do ensino médio de Escolas Estaduais de Educação Profissional do Estado (EEEP). Ao todo, foram inscritas
13.591 redações, de 97 instituições.
O presidente da Casa, deputado
José Albuquerque (Pros) considerou
importante a grande adesão à campanha em todos os pontos do Ceará
e a participação maciça das escolas
profissionalizantes no concurso. “A finalidade era promover o debate entre
os jovens cearenses que estão em fase
de formação profissionalizante sobre a
importância da concretização do compromisso assumido pela Petrobras”,
acrescentou ele.
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Ação Parlamentar

AL INDICA >Exposição

Confira as ações e projetos dos parlamentares

O que muda para você?

CARTÃO EM BRAILE

COMBATE À VIOLÊNCIA
NA ESCOLA

CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

ISENÇÃO PARA
VEÍCULOS

RECURSOS PARA
DELEGACIAS

>> Leonardo Pinheiro (PSD)

>> Professor Teodoro (PSD)

>> Eliane Novais (PSB)

>> Danniel Oliveira (PMDB)

>> Fernanda Pessoa (PR)

Projeto de lei 191/13 de autoria do deputado Leonardo
Pinheiro (PSD) obriga instituições financeiras e administradoras de cartões de crédito a emitir extratos, faturas e
comprovantes de transações
na linguagem de braile, para
clientes com deficiência visual.
O serviço deve ser solicitado
pelo cliente. O descumprimento acarretará multa que deverá
ser revertida para entidades
que desenvolvem políticas de
integração de pessoas com deficiência. Isso efetiva o princípio
constitucional para tutela especial de pessoas com deficiência.

A criação de comissões internas de prevenção de acidentes e
violência nas escolas da rede
de ensino público do Ceará foi
proposta pelo deputado Professor Teodoro (PSD), por meio
do projeto de lei 263/13. A Comissão será composta por representantes dos alunos, pais,
professores, direção da escola e
funcionários e deverá identificar
os locais de risco interno e nos
arredores; definir a frequência e
gravidade das ocorrências; planejar e recomendar medidas de
prevenção; realizar estudo estatístico, e comunicar às autoridades competentes.

A criação de cursos profissionalizantes específicos para pessoas com deficiência e em processo
de reabilitação profissional foi
proposta pela deputada Eliane
Novais (PSB), por meio do projeto de indicação 158/13. O propósito é criar condições para o
reingresso no mercado de trabalho. Dados da ONU revelam que
cerca de 10% da população mundial vive com alguma deficiência.
No Brasil, dados do Censo 2010
(IBGE) indicam a existência de
quase 24% da população com algum tipo de deficiência. O Nordeste aparece no topo do ranking
com 26,6% da população.

A redução para 0,5% da alíquota ICMS e do IPVA para
compra de veículos novos para oficiais de justiça do Poder
Judiciário, na ativa, lotados no
Ceara, foi proposta pelo deputado Danniel Oliveira (PMDB),
por meio de projeto de indicação 115/2013. Serão isentos das
taxas os veículos utilizados nas
atividades próprias do dever de
oficio. Dado a natureza externa
dessas funções que exige grande
número de deslocamentos no
cumprimento das diligências, a
utilização de veículo automotor
é fundamental no dia a dia dos
Oficiais de Justiça.

Medida para incrementar a
destinação de recursos para a
manutenção das delegacias de
Policia Civil do Ceará foi proposta
pela deputada Fernanda Pessoa
(PR). Por meio do projeto de indicação 60/2013, a parlamentar
sugere ao Governo Estadual que
parte da arrecadação do Fundo
Estadual de Defesa Social (FDS)
seja destinada a esse fim. Para ela,
problemas como superlotação das
carceragens, péssimas condições
de permanência dos presos e de
trabalho para os profissionais que
atuam nestes locais, só poderão
ser enfrentados com o aumento
de investimentos no setor.

O artigo 24, inciso XIV,
da Constituição da República
prevê competência legislativa concorrente a União, aos
Estados e ao Distrito Federal
para proteção e integração
social das pessoas portadoras
de deficiência. A medida garante aos deficientes visuais o
acesso a suas operações com
cartão de crédito. O propósito é tornar a sociedade cada
vez mais inclusiva, oferecendo oportunidades para que
portadores de deficiência
possam exercer a cidadania
de forma independente.

As depredações, furtos, roubos e agressões físicas entre
os alunos e contra professores
são os casos mais comuns de
violência ocorridos na escola. Os efeitos desta realidade
atingem toda a comunidade e
geram prejuízos de aprendizagem, econômicos, sociais e de
saúde pública. A medida busca
propor alternativas para criar
nas escolas, instrumentos que
auxiliem na construção de ambientes educativos e de paz. O
modelo já foi implantado com
sucesso nas escolas de Caxias
do Sul (RS).

Apesar dos direitos assegurados pela Constituição Federal e pelas legislações infraconstitucionais, a inclusão de
pessoas com deficiência ainda
é incipiente na sociedade brasileira. Milhares de pessoas com
algum tipo de deficiência ainda
são discriminadas ou excluídas
do mercado de trabalho. Por
meio do trabalho é possível
devolver o respeito que lhes é
devido como seres humanos e
como cidadãos. Também atende a demanda desse segmento
da população por qualificação
para o mercado.

A medida minimiza os custos dos oficiais de Justiça no
desempenho das atividades
externas e dá mais celeridade
e eficiência ao cumprimento de mandados judiciais. O
parlamentar lembra que atualmente é concedida a isenção
do ICMS a taxistas, que usam
o veículo no trabalho autônomo privado e as pessoas com
deficiência. Já os oficiais de
justiça são os únicos servidores públicos em atividade externa que não têm à sua disposição veículos para realizar
a missão.

Com o aumento no repasse de parte da receita do
FDS para a manutenção das
delegacias, a Secretaria de
Segurança terá condições
de implementar ações mais
adequadas para o desenvolvimento eficaz do trabalho policial, bem como salvaguardar
a dignidade dos presos provisórios. A parlamentar informa que a Defensoria Pública
já encaminhou o relatório
às secretarias de Justiça e de
Segurança Pública com recomendações para desativar as
carceragens das delegacias.
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A contemporaneidade das impressões
O universo da gravura é revisitado como possibilidade inventiva e suporte para a criação artística

T

alvez não exista uma linguagem nas artes visuais
mais familiar aos olhos
dos cearenses do que aquela da
xilogravura. Esta, tradicionalmente, é feita através do talhe em uma
matriz de madeira nobre (comumente, imburana ou umburana)
de uma cena típica do imaginário nordestino. Nas últimas décadas, têm se tratado a gravura
como campo ampliado, onde
outras discussões podem ser elaboradas, o processo, de per si,
é tido como matriz. O pensar o
múltiplo, a cópia, seu modo de
execução e a utilização de outros
suportes foram uma forma de
expandir essa linguagem, trazendo à tona as questões próprias da
criação contemporânea.

Os trabalhos
expostos se
utilizam de uma
linguagem em
comum, aquela das
impressões, tais
como a gravura,
xerox, fotografia,
serigrafia e
monotipia.
Neste contexto, a Linha Laranja - Escritório de Arte apresenta esta exposição como parte
inicial do projeto “Impressões
Contemporâneas”, onde o universo da gravura foi revisitado.
Assim, a Exposição reúne acervo

onde esse universo é revisto como
possibilidade inventiva e suporte
para a criação artística a partir do
olhar de dez artistas contemporâneos atuantes em nosso estado.
São eles: Claudia Sampaio, Cris
Soares, Diego de Santos, Emanuel
Oliveira, Euzebio Zloccowick,
Grupo Xicra, Herbert Rolim, Ingra Rabelo, Narcélio Grud e Tereza de Quinta
Os trabalhos expostos se utilizam de uma linguagem em comum, aquela das impressões, tais
como a gravura, xerox, fotografia,
serigrafia e monotipia. A exposição representa, em um primeiro
momento, a apreciação das obras
no Espaço Cultural do Banco do
Nordeste. Num segundo momento
do projeto, será lançado um álbum
contendo a impressão de cada um
desses artistas. Dessa forma, o projeto como um todo se coloca na
posição de facilitador do diálogo
entre a Arte Contemporânea e o
público não especializado. Com
isso, pode-se proporcionar uma
aproximação dessas plateias com
a produção de artistas locais por
meio de uma linguagem visual
quase onipresente.

serviço
A exposição “Impressões
Contemporâneas” estará em
cartaz até o dia 15 de março de
2014, no Centro Cultural do Banco
do Nordeste que está situado na
Rua Conde D’eu, 560, no Centro.
Os horários de visitação são: de
terça a sábado, das 10 às 19 horas.
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Futebol> Copa

Com proximidade do Mundial, CapCopa
organiza novo calendário de atividades.
Temas como serviço, turismo, mobilidade, saúde e segurança estarão na pauta de discussões.

C

om a aproximação da
Copa do Mundo de 2014,
o Comitê de Acompanhamento das Obras Relativas ao
Mundial (CapCopa) retoma suas
atividades. De acordo com o presidente do Comitê, deputado Danniel Oliveira (PMDB), o colegiado
se voltará agora para a organização
de um calendário de atividades, no
qual temas como serviço, turismo,
mobilidade e, principalmente, saúde e segurança serão discutidos.
“Precisamos melhorar a segurança
não só para os turistas no entorno
do estádio, mas de toda a Capital
para seus habitantes”, disse.
O parlamentar acrescenta que
também serão cobrados, das autoridades responsáveis pelas obras, os
prazos de conclusão, pois muitas delas estão causando transtornos entre
a população”, acrescentou o parlamentar em entrevista à FM Assembleia, referindo-se a algumas obras
de mobilidade que têm “aumentado
os engarrafamentos na Capital”.
Em reunião realizada pelo Comitê em dezembro, ficou determinado pelo Secretário Especial da
Copa, Ferrucio Feitosa, que apenas duas obras, de competência do
Estado, ainda não foram concluídas. São elas o Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT), que, de acordo com
o secretário, já está 40% concluído,
e três estações da linha Sul do Metrô de Fortaleza que apresentam
47% de conclusão.
“O compromisso é entregar tudo
até abril de 2014. A Copa irá trazer
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>> Deputado Danniel Oliveira (PMDB) é presidente do CapCopa

muitos benefícios para a cidade e
impulsionará a economia. Prova
disso é o Produto Interno Bruto
(PIB) do Estado, que apresentou
um crescimento de 3,76% no último
trimestre e a geração de 11.126 empregos diretos”, informou Ferruccio.

Exposições
O Memorial da Assembleia Legislativa Deputado Gomes Neto
(Malce) também está se preparando para a chegada do Mundial. O
presidente da Casa, deputado José
Albuquerque (Pros), anunciou recentemente que o Memorial realizará, dentro de seu calendário oficial,
exposições de interesse do público
em parceria com outras instituições.
As exposições serão voltadas para os
turistas e entrarão no calendário oficial da Copa do Mundo.

Jogos
Fortaleza receberá no dia 17 de
junho a primeira disputa da Seleção
Brasileira, que enfrentará o México.
Outros jogos acontecerão, na Capital, nos dias 29 de junho, pelas oitavas de final, e, em 04 de julho, pelas
quartas de final.
Assim, de acordo com o artigo 56
da Lei Geral da Copa, nº 12.663, que
determina que os estados e municípios que sediarão os eventos poderão
declarar feriado ou ponto facultativo
nos dias de sua ocorrência em seu
território, Fortaleza poderá ter dois
feriados a mais, além dos três previstos para os dias 12, 17 e 23, em que
o a Seleção Brasileira estará jogando.

saiba+

CapCopa
O CapCopa é uma iniciativa
da Assembleia Legislativa,
por meio do Instituto de
Estudos e Pesquisas para o
Desenvolvimento do Estado do
Ceará (Inesp), e tem como meta
tanto fiscalizar o andamento
das obras, projetos e licitações
que envolvem a realização da
Copa de 2014 em Fortaleza,
quanto otimizar a troca de
informações e garantir a
melhor infraestrutura para
a competição, promovendo
o encontro das instituições
públicas e privadas envolvidas
com o projeto do Mundial de
Futebol. Criado em 26 de maio
de 2011, é composto por 28
entidades e tem 37 integrantes.
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