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Assembléia compartilha
suas atividades com a
juventude cearense
Editora-geral do
Assembléia Notícias
e-mail: silviagoes@al.ce.gov.br

Tiragem: 100 mil exemplares

O

lá, caro leitor! É com
prazer que lhe convido a participar das atividades do Legislativo Estadual.
Ainda neste mês, a juventude vai
estar mais perto do Parlamento.
Sob a orientação da Mesa Diretora da Casa, a TV Assembléia
Canal 30 acaba de criar um novo
programa na sua grade destinado
especialmente aos jovens: o programa JoviAL tem como meta
compartilhar com os jovens os
seus gostos, as suas idéias renovadoras, a inquietação e os questionamentos típicos da idade.
Também convido você a participar da entrevista de número
500 do programa Questão de
Ordem que é apresentado pelo
jornalista Renato Abreu. Ainda
no setor de comunicações da

Casa, comemoramos o primeiro aniversário da rádio FM Assembléia 96,7, a primeira emissora de um legislativo estadual
no país, que vai completar um
ano no dia seis de novembro.
Acompanhe ainda os bastidores da TV e da rádio durante as
eleições municipais deste ano.
Para o bom funcionamento
do Legislativo estadual, a Casa
trabalha com vários setores de
sustentação como a Coordenadoria de Informática e a Divisão
de Engenharia. Está em plena
atividade, desde o segundo semestre de 2008, o Centro de
Ajuda e Suporte (CAS), mais
conhecido como Intranet. O
sistema, que opera conectado à
Internet, além de agilizar a tramitação dos processos adminis-

trativos do Legislativo, mantém
o servidor atualizado sobre o
que acontece no Parlamento.
Na Divisão de Engenharia
da Assembléia Legislativa são
32 profissionais que garantem
as seções de Manutenção, Projeto e Orçamento, que se empenham para que todos os setores
do prédio sede, do Departamento de Saúde, da Universidade do Parlamento e do edifício
Senador César Cals funcionem
com a capacidade total.
Como você vê leitor, as atividades do Legislativo Estadual
vêm sendo desenvolvidas cada
vez mais céleres para atender
a demanda, que também vem
aumentando nos últimos anos.
Continue colaborando conosco.
Boa leitura!

Artigo

Comunicação em favor da cidadania
Fale com a gente
Av. Desembargador
Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará
Telefone
(0XX85)
Fax
(0XX85)

3277.2500
3277.2753

Email

epovo@al.ce.gov.br
site

http://www.al.ce.gov.br

A cobertura das eleições
municipais de 2008 no Ceará,
por veículos integrantes do
complexo de Comunicação
Social da Assembléia Legislativa, representou um importante passo na consolidação
da credibilidade destes órgãos
junto à sociedade cearense. E
não poderia haver momento
mais adequado para que isto
acontecesse do que durante a
escolha dos representantes populares para as câmaras municipais e prefeituras.
O trabalho teve início ainda em julho, com a série de
entrevistas dos candidatos à
prefeitura de Fortaleza no programa Narcélio Limaverde,
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na FM Assembléia 96,7 MHz,
que teve o mérito de mostrar
aos ouvintes as diversas propostas para gestão da capital
cearense. Todos os ‘prefeituráveis’ tiveram a oportunidade
de detalhar seus projetos políticos e responder às principais
demandas dos eleitores.
No decorrer dos meses que
antecederam o pleito, tanto a
FM quanto a TV Assembléia,
proporcionaram ao cidadão
cearense informações sobre
aspectos relacionados ao processo eleitoral. Professores
universitários, profissionais
da área de marketing político,
autoridades do Judiciário e do
Ministério Público, entre ou-

tros, participaram de debates
transmitidos pelas emissoras,
com o objetivo de esclarecer
questionamentos, com análises detalhadas sobre temas
como propaganda e legislação.
Por fim, a cobertura do dia
5 de outubro mobilizou toda a
equipe das emissoras, que em
parceria com rádios do Interior
e por meio do convênio com TV
Senado e TV Câmara, possibilitaram a ouvintes e telespectadores informações de qualidade e
em tempo real sobre a votação
em todo o Ceará e também
em outros estados. O trabalho
compartilhado entre rádio e TV
também permitiu a transmissão
de flashes, garantindo maior

agilidade às notícias.
O trabalho de produtores,
editores, repórteres, câmeras,
técnicos, fez com que os veículos do Legislativo Estadual
cumprissem, de maneira eficiente, o propósito maior de
qualquer atividade jornalística:
a prestação de serviço ao seu
público. Uma cobertura que
retratou o caráter informativo
e educativo que norteia a linha
editorial dos meios de comunicação do Parlamento, em defesa
da liberdade de expressão e da
pluralidade política características da democracia brasileira.
Adilson Nóbrega, jornalista
e mestre em sociologia

Intranet fortalece a comunicação
interna do Legislativo

D

esde o segundo semestre de 2008 a
Assembléia Legislativa do Ceará disponibiliza aos servidores o Centro
de Ajuda e Suporte (CAS),
também conhecido como
Intranet, administrado pela
Coordenadoria de Planejamento e Informática da
Casa. O novo sistema, que
opera conectado à Internet,
além de agilizar a tramitação
dos processos administrativos do Legislativo, mantém
o servidor atualizado sobre o
que acontece no Parlamento.
A ferramenta dá acesso ao
sistema de protocolo e almoxarifado da Casa e a outros
serviços específicos de alguns departamentos, como o
link ‘videoteca’, que é direcionado exclusivamente para os
técnicos da TV Assembléia.
“A intranet nasceu a partir
da idéia de dar mais suporte
técnico aos servidores, evitar
gastos com as ordens de ser-

viços, com papel e telefone.
Mas a idéia foi crescendo e
resolvemos ampliá-la, oferecendo mais benefícios para
todos”, disse um dos técnicos
que desenvolveu o CAS, Disney Andrade.
Segundo o técnico, as solicitações no setor de protocolo e almoxarifado também
podem ser feitas pelo CAS.
“Isso vai agilizar os pedidos
e reduzir os gastos com papel”, afirmou.
A Intranet permite ainda
que o servidor acesse outros
serviços: o quadro de notícias voltadas para um público
interno; as edições do jornal
Assembléia Notícias e da revista Plenário - produzidos
pela Coordenadoria de Comunicação Social; do jornal
da Informática - editado pela
Informática; calendário de
eventos; dicas sobre informática; seção tira dúvidas sobre
programas como Word, Nero
e Corel; e enquetes.

Disney acrescenta que a
velocidade da Intranet é a
mesma velocidade da Internet utilizada na Assembléia.
De acordo com ele, o servidor não notará diferença
entre o acesso do sistema e
da Internet.
Conforme o coordenador
de Planejamento e Informática, Luiz Eduardo Lima e Silva,
uma das novidades do sistema é a implementação de um
bate-papo e de um fórum de
discussões entre os usuários
do serviço. A previsão é que
as novas ferramentas sejam
lançadas na Semana do Servidor, que é comemorada na
última semana de outubro.
Luiz Eduardo adiantou que
outro projeto para a Intranet
vai disponibilizar bate-papo
em tempo real com troca de
imagens. De acordo com ele,
dentro desta operação será
possível realizar web-conferência, com participação de
duas ou mais pessoas.

>> A opinião dos funcionários

“A intranet é um meio
centralizador de informações. É
uma ferramenta de interação
que faz com que o servidor
saiba do que está acontecendo
na Casa, não mais pelo ‘rádiocorredor’”.
Rodney Pacheco, técnico do
Departamento Legislativo

“A Intranet veio para melhorar
o relacionamento funcional
da Casa, que fica mais rápido
e preciso. Acesso sempre as
notícias e as novidades sobre
informática”.
Danilo Ciarlini, técnico
da Comissão de
Fiscalização e Controle

“O CAS veio para auxiliar na
circulação de informações de
interesse do público interno,
já que o sítio da Assembléia
tem uma perspectiva diferente,
pois é voltado para todos os
públicos”.
Adilson Nóbrega, jornalista da
Coord. de Comunicação Social

“Ao fazer meu cadastro,
respondi a enquete da página.
Vejo a intranet como um
mecanismo de atualização
das informações do nosso
Parlamento”.
Hidelbrando Silva, servidor
do Departamento de
Recursos Humanos

Como acessar
A intranet é uma página da
WEB exclusiva para os servidores
do Legislativo Estadual. De acordo
com Luiz Eduardo, todos os servidores podem acessar o CAS, tanto
nas dependências da Assembléia,
como de qualquer outro lugar que
possua acesso à Internet. Para isso,
basta ter em mãos o número de
matrícula e a senha 123. “Não é necessário procurar nosso setor para
fazer cadastro ou modificar senha.
Tudo pode ser feito do próprio
computador”, explicou Luiz.

PASSO 1: Acesse o sítio da
Assembléia Legislativa (www.
al.ce.gov.br) e clique no link do
CAS - Intranet.
 PASSO 2: Outra página, paralela
a do sítio oficial do Legislativo, será
aberta. Nela é necessário digitar o
número da matrícula e em seguida a
senha 123, que tem caráter provisório e pode ser alterada pelo usuário.
 PASSO 3: Aparecerá uma página de Complemento de Cadastro
que vai pedir o e-mail, a sala e o
ramal do departamento.
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Interação > Novo programa
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TV Assembléia > Fique ligado
Dário Gabriel

Relação mútua
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Programação Canal 30
Segunda
6:00 - Documentário
7:00 - Musicalidade
7:30 - Jovial
8:20 - Primeiro Expediente
9:00 - Audiência Pública - Solenidades Ao Vivo
13:30 - Musicalidade
14:30 - Audiência Pública
18:00 - Convenio Universidades - Unifor
19:00 - Jornal Assembléia - Ao Vivo
19:30 - Questão De Ordem - Ao Vivo
20:30 - Programa TSE- Brasil Eleitor
21:00 - Jogo Político - Parceria Com Tv O Povo - Ao Vivo
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Audiências

>>O jornalista Renato Abreu comanda o programa

Questão de Ordem se prepara
para completar 500 entrevistas
Após dois anos de trabalho
e quase 500 entrevistas levadas
ao ar, o programa Questão de
Ordem, da TV Assembléia, se
consolidou como um dos principais fóruns de entrevistas e
debate da TV cearense. A edição de número 500 está sendo
preparada para ser um marco
importante na trajetória desse
programa. Concebido a partir
de uma fórmula simples: jornalista e entrevistador, o Questão
de Ordem, no entanto, ganhou
o público pela variedade dos assuntos abordados, o fato de ser
levado ao ar ao vivo, de segunda
a sexta-feira, às 19h40, e contar
sempre com a participação direta do telespectador, seja pelo
telefone da TV Assembléia, ou
através do endereço eletrônico:
questaodeordem@al.ce.gov.br
O jornalista Renato Abreu,

que comanda o programa, diz
que no início o Questão de Ordem entrou no ar para ser uma
espécie de extensão dos debates
políticos vindos do Plenário 13
de Maio da Assembléia Legislativa. Com o tempo, a idéia se
diversificou. “Observamos que
a pauta política poderia ser enriquecida com temas variados
e passamos a fazer do Questão
de Ordem a sala de visita da TV
cearense, sempre com convidados especiais e assuntos polêmicos”, garante.
Dessa forma, o programa
recebe senadores nacionais e locais e até candidatos a presidente
da República, como o senador
Cristóvão Buarque. Juristas reconhecidos nacionalmente e
personalidades da política brasileira como ministros de estado
e dirigentes partidários já pas-

saram pelo programa. “Também estamos atentos a tudo que
acontece no Ceará e nossa pauta
prevê ainda temas como meioambiente, ciência e tecnologia
e arte e cultura. O sucesso do
Questão de Ordem é resultado
de muita qualidade e dedicação”,
afirma Renato Abreu, que ressalta o apoio recebido da direção da
emissora e dos colegas de trabalho da TV Assembléia.

+ Serviço
Programa Questão
de Ordem
De segunda a sextafeira, às 19h40, pela TV
Assembléia, canal 30
Apresentação e
produção: Renato Abreu
Apoio de produção:
Helenir Medeiros

Interatividade marca novo programa
Segundo o diretor da TV
Assembléia, Leonardo Borba,
o programa JoviAL é direcionado aos jovens na faixa do
ensino médio, entre 14 e 18
anos. “Trata-se de um público
em formação e, ao estabelecer essa interação, poderemos
mostrar-lhe a realidade do
Poder Legislativo. Ou seja,
eles poderão ver como tudo

realmente é, e poderão formar
uma opinião que não seja somente aquela que é mostrada
pela imprensa”, afirma ele.
Leonardo destaca que
tudo está sendo pensado no
sentido de fazer do programa um espaço atraente para
esse público, desde o cenário
até a linguagem utilizada. O
diretor da TV diz que o pro-

grama irá ao ar aos sábados,
terá a duração de uma hora
e será exibido a cada quinze
dias. Contará sempre com a
presença de um deputado, de
uma banda e de jovens estudantes convidados, sendo que
o jovem apresentador Amenhotep Rodrigues, fará a intermediação. A produção está
a cargo de Marcos Távora.

Terça-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Jovial
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz história
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões
Quarta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Jovial
21:00 - Perfil
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões
Quinta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal de Fortaleza
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Jovial
21:00 - Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões
Sexta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
13:30 - Documentário
14:30 - Comissões ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Universidades - Fgf
19:00 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Propaganda Eleitoral Gratuita
21:00 - Identidade Cultural
22:00 - Reprise Sessão Plenária e Comissões
Sabado e Domingo

09:00 às 18h - Reprise sessões/audiências da semana
18:00 às 06:00 - Jovial, Aparece na TV, Documentários e musicais
próprios e de parceiros
*Nossa programação prioriza o trabalho parlamentar, podendo ser suspensa a qualquer
momento para transmissão ao vivo das atividades realizadas na Assembléia Legislativa.
O programa joviAL vai ao ar aos sábados, com periodicidade quinzenal e horário alternativo
aos domingos e quarta-feira.
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Flashes > Imagens do Parlamento

Primeira sessão da AL depois
das eleições aprova quatro
mensagens do Governo

A

Assembléia Legislativa do Ceará, na primeira sessão realizada após as eleições municipais, no dia 07/10,
aprovou quatro importantes mensagens do Governo estadual, dentre elas, a que trata do acréscimo salarial
dos defensores públicos do Estado. No dia 09/10, em solenidade no Plenário 13 de Maio, foi entregue o
título de cidadão cearense ao ministro da Previdência Social, José Pimentel. O aniversário do presidente da Casa,
deputado Domingos Filho (PMDB), foi festejado no dia 10/10, com a presença de autoridades e lideranças. O
deputado Heitor Férrer (PDT), que também aniversariou este mês, ganhou festinha no seu gabinete.
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01. Deputados Idemar Citó (PSDB), Presidente Domingos Filho (PMDB) e deputado João Jaime (PSDB), na
primeira sessão realizada após as eleições municipais.
02. Deputados Téo Menezes, Vasques Landim e Thomás Figueiredo, do PSDB.
03. Segundo vice-presidente da AL, deputado Francisco Caminha (PHS).
04. Deputados Fernando Hugo (PSDB), o líder do Governo, Nelson Martins (PT) e deputado João Jaime (PSDB)
05. Deputados Moésio Loiola e Professor Teodoro (PSDB)
06. Deputados Lula Morais (PC do B) e Edson Silva (DEM)
07. Deputados Heitor Férrer (PDT) e Adahil Barreto (PR)
08. Deputados Osmar Baquit (PSDB), Gony Arruda (PSDB), Primeiro vice-presidente da AL e deputado
Manoel Castro (PMDB)
09.Deputados Neuramir Amorim (PC do B) e Ely Aguiar (PSDC)
10. Deputado Heitor Férrer (PDT) comemora seu aniversário no seu gabinete com a esposa Gabriela e os filhos.
11. Deputados Osmar Baquit (PSDB), Roberto Cláudio (PHS) e José Sarto (PSB)
12. Deputado Júlio César (PSDB)
13. Primeiro Secretário, deputado Zezinho Albuquerque (PSDB) e Nenén Coelho (PSDB)
14. Sessão Solene para entrega do título de Cidadão Cearense ao ministro da Previdência Social, deputado
federal José Pimentel (PT-CE).
15. O ministro da Previdência Social, deputado federal José Pimentel (PT/CE) com a comenda de cidadão
cearense, junto ao deputado Artur Bruno (PT), o vice-governador do Ceará, Francisco Pinheiro e o
governador do Piauí, Welington Dias.
16. Deputado Dedé Texeira (PT) e deputada federal Gorete Pereira (PR-CE) na solenidade de entrega do
título de cidadania ao ministro José Pimentel.
17. Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Fernando Ximenes na comemoração
do aniversário do deputado Domingos Filho (PMDB) que tem ao seu lado,sua esposa, Dona Patrícia
Aguiar e sua mãe, Dona Mônica Aguiar.
18. Presidente do Inesp, Antônio Nóbrega, deputado Domingos Filho (PMDB) e deputada Rachel Marques (PT)
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2008> Rádio e TV

Aniversário> FM Assembléia

96,7 MHz: um ano em sintonia com o Ceará

S

eis de novembro de 2007.
Essa foi a data em que
começou a operar oficialmente a primeira rádio ligada a
uma Casa Legislativo no Brasil: a
FM Assembléia 96,7 MHz, uma
emissora que acaba de completar um ano no ar e tem chamado a atenção dos cearenses por
cobrir os principais eventos da
Assembléia e ter programas que

valorizam a música popular brasileira e as tradições regionais.
Logo no primeiro dia de
operações, o presidente da
Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), enalteceu a importância da população contar
com mais essa ferramenta de
comunicação. Doze meses depois, o parlamentar faz questão de destacar que, com mais

esse veículo, a Assembléia contribui para a transparência da
atuação dos deputados. “A FM
Assembléia é bem mais do que
uma emissora; é um instrumento de fortalecimento da
democracia”, afirma ele.
E esse compromisso com a cidadania é reforçada pela diretora
da FM, jornalista Fátima Abreu,
que está à frente dos trabalhos

desde que a emissora foi idealizada. Ela comemora o sucesso e
atribui a boa receptividade a dois
fatores: ao projeto, classificado
por ela como arrojado por unir
jornalismo e entretenimento, e à
confiança depositada pela Mesa
Diretora na equipe de dez jornalistas que integra os programas
informativos. “É sempre muita
responsabilidade fazer mídia e

eu estou muito feliz com a nossa
rádio”, afirma.
Segundo Fátima, quando
as transmissões começaram,
muitas pessoas tinham a impressão de que a emissora seria o que ela classificou como
“falação”. Contudo, logo nas
primeiras semanas, a diretora
percebeu que os ouvintes captaram o real objetivo da FM de

trazer o cidadão para perto do
Legislativo, ao mesmo tempo
em que informa e oferece atrações culturais com especialistas
nos temas em questão.
Isso, ligado ao fato de o cearense ser historicamente afeito ao
rádio, fez com que Fátima fizesse
uma avaliação positiva de tudo o
que foi feito nesse ano. “Sabemos
que a rádio está sendo ouvida

As campanhas
Outro viés de atuação da
rádio que tem feito com que
mais e mais ouvintes acompanhem as transmissões é o
da produção de campanhas
temáticas. Iniciadas em 2008,
algumas tocaram em assuntos
polêmicos como o trabalho infantil, o turismo sustentável e a
defesa do diploma do Jornalismo. Todas com um único in-

tuito: o de conscientizar a população. “Com isso, queremos
reforçar cada vez mais a responsabilidade que a rádio tem
de contribuir para a formação
crítica da população. E nesse
um ano de FM, conseguimos
resultados excelentes”, justifica
a coordenadora de Comunicação Social da Assembléia, jornalista Sílvia Goes.

Presidente Domingos Filho (PMDB)

Queremos reforçar cada vez
mais a responsabilidade que a
rádio tem de contribuir para a
formação crítica da população”.
Jornalista Sílvia Goes

Um marco
A FM Assembléia, mesmo
estando em seu início, já fez
grandes programas especiais e
grandes coberturas que geraram
elogios tanto dos ouvintes quanto dos servidores da Casa e dos
46 deputados.
Uma delas, ressalta Fátima
Abreu, foi referente às eleições

porque as pessoas ligam pedindo
espaço e dizem que estão gostando do trabalho. A nossa diferença é que fazemos muita pesquisa
científica para os programas terem o máximo de qualidade. Somos uma rádio que entusiasma
e vou até o fim para fazer dela a
melhor do Estado”, diz ela, que já
traça planos de ampliação da rádio, no próximo ano.
Edson Júnior Pio

A FM Assembléia é bem mais
do que uma emissora;
é um instrumento de fortalecimento
da democracia”.

municipais deste ano.
A experiência, que para muitos foi nova, fez a equipe da rádio
entrar cedinho na redação e sair
depois da meia-noite, só quando os resultados oficiais foram
divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “A produção
aqui dá duro”, pontua a diretora.

9

Parceria marca cobertura das eleições municipais

A

TV Assembléia Canal
30 e a rádio FM Assembléia 96,7 MHz trabalharam em parceria nas eleições
2008 para garantir aos espectadores agilidade e qualidade de
informação. A intenção era não
apenas divulgar o resultado das
urnas, mas conscientizar o eleitor
que procurou os meios de comunicação do Legislativo Cearense
para se informar.
Flashes ao vivo direto dos municípios mais importantes do interior do Estado e comentários de
cientistas políticos e sociólogos
marcaram a cobertura das duas
emissoras durante todo o domingo de votação. Além das notícias
de última hora e da análise dos

fatos, buscou-se mostrar ao eleitor a importância do exercício da
cidadania.
Na avaliação da diretora da
rádio FM Assembléia, jornalista
Fátima Abreu, o fato dos veículos
serem de uma casa legislativa só
aumentou a responsabilidade na
hora de divulgar as notícias. “Por
ser uma emissora institucional,
temos o compromisso com a informação e com a cultura do Estado”, enfatizou.
A cobertura das eleições pela
rádio FM Assembléia começou
já no mês de julho, quando o jornalista e radialista Narcélio Limaverde entrevistou os candidatos
à Prefeitura de Fortaleza em seu
programa matinal. Apenas o can-

didato Sérgio Braga, do PPS, que
substituiu Luiz Gastão há duas
semanas do pleito, não concedeu
entrevista. No domingo da eleição, todas as entrevistas foram reprisadas, com a permissão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
Para Fátima, a cobertura das
eleições pela FM se deve, em
grande parte, ao trabalho compartilhado com a TV e com as
outras rádios do interior do
Estado. O diretor da TV Assembléia, Leonardo de Borba,
também ressaltou a importância
das parcerias com repórteres de
várias regiões do Estado para
transmitir, por meio de áudio
tape, o que estava acontecendo
no processo eleitoral dos princi-

pais municípios cearenses.
Com a parceria, a TV Assembléia apresentou um noticiário
de 30 minutos com todas as informações sobre o que aconteceu
no domingo. Em seguida, o jornalista Renato Abreu comandou
uma mesa de discussão sobre
os resultados obtidos nas urnas.
Participaram os cientistas políticos Josênio Parente e Jaedat AbuEl-Haj, os sociólogos Ubiram
Xavier, Antônio Mourão e Hermano Ferreira Lima, o professor
da UFC e da Unifor Newton Albuquerque, e o economista e especialista em marketing político
Antonio Augusto Coelho. Antônio Mourão e Josênio Parente
também fizeram análises na FM

Assembléia, que contou ainda
com a participação da jornalista
Adísia Sá.
As duas emissoras também
garantiram a cobertura das eleições em Fortaleza com flashes ao
vivo direto do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE). No dia da votação, a movimentação foi grande,
mas TV Assembléia e Rádio FM
Assembléia, num trabalho compartilhado, conseguiram atingir
o objetivo da boa informação
e da prestação de serviços. “A
correria para dar a notícia ali, na
hora, fez com que toda a equipe –
reduzidíssima – trabalhasse com
a alma”, salientou a coordenadora
de jornalismo da FM Assembléia,
jornalista Lana Franklin.

“A FM Assembléia tem
grande importância
dentro da cultura, porque
apresenta música de
qualidade, fala da história
dessa música e da época em
que ela foi feita. Isso também
informa, isso também educa
e dá cultura pras pessoas.
Meus parabéns por esse
primeiro ano porque, com
certeza, já está consolidada
na radiofonia do Ceará”.
Deputado Lula Morais, líder
do PC do B.
“Quero ressaltar a
importância da FM no
instante em que faz a
transmissão para toda a
Região Metropolitana. Isso
capacita cada vez mais o
trabalho do parlamentar
porque é essa fiscalização
que vem de fora que dá a
devida atenção ao trabalho
individual dos senhores
deputados”.
Deputado Gony Arruda
(PSDB), primeiro vicepresidente da AL.
“Um ano da FM Assembléia
é um ano de muitas
realizações, de muita
informação, de lazer, de
música, de economia e de
cultura no Ceará.
Queria fazer uma
homenagem a todos os
jornalistas, radialistas e
produtores da rádio”.
Deputado Artur Bruno
(PT), vice-presidente da
Comissão de Educação.
Tudo na vida, por melhor
que esteja, ainda há como
melhorar. Domingos Filho
conseguiu dar um plus no
que foi feito, com a obra
que eu considero mais
importante no mandato
dele, que foi a inauguração
da rádio FM Assembléia.
Com essa rádio, o cidadão se
coloca dentro do plenário.
É um patrimônio e, nesse
primeiro aninho de vida,
queremos dizer que ela
presta relevantes serviços à
sociedade cearense.
Deputado Heitor Férrer,
vice-líder do PDT.

Política Especial

por Antonio Viana de Carvalho, jornalista e radialista
site – www.antonioviana.com

Federais derrotados
O resultado do recente pleito eleitoral, em termos de
Estado do Ceará, mostrou que os deputados federais
que se candidataram foram derrotados. Na verdade,
dois dos vinte e dois parlamentares, no caso, Manoel
Salviano (PSDB) e Gorete Pereira (PR), se candidataram
à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Foram arrastados
para o calabouço pelo furacão Manuel Santana
(PT), que também impôs derrota ao prefeito e exdeputado estadual Carlos Cruz (PP). Diga-se, à guisa de
informação complementar, que os federais derrotados
também passaram pelo Legislativo Estadual.

E os estaduais?

Também não foi uma
campanha política
promissora para os
deputados estaduais
que disputaram as
eleições municipais do
cinco de outubro.
Dos seis candidatos
apenas dois lograram
êxito, no caso, os

Vitoriosos

A partir do Presidente
Domingos Filho (PMDB),
que elegeu o primo
Odilon Silveira Aguiar
prefeito de Tauá,
principal cidade dos
Inhamuns e o irmão,
Marco Aurélio Aguiar, o
vereador mais votado,
como, aliás, antecipei,
na Mesa Diretora da
Assembléia, o primeiro
vice-presidente Gony
Arruda (PSDB) voltou
do interior com a
importante vitória de
seu pai, Esmerino Arruda,
no Município de Granja.
Outros casos também

De volta à AL

deputados Sávio Pontes
(PMDB), eleito Prefeito
de Ipu (zona norte do
Estado) e Dr. Washington
(PRB), que protagonizou
a maior virada das
pesquisas, elegendose Prefeito de Caucaia
(Região Metropolitana
de Fortaleza).

de parlamentares com
parentes vitoriosos: José
Sarto (PSB), reelegeu o
irmão Elpídio Nogueira,
vereador em Fortaleza,
assim como, Augustinho
Moreira (PV), canta
vitória com a ida de sua
irmã Lêda Moreira para
a Câmara Municipal
de Fortaleza, de onde
ele saiu para ocupar
na ALEC a vaga que
foi dela. Devem
existir outros casos
de derrotas e vitórias
entre os deputados,
mas, por enquanto
ficamos por aqui.

Já retomaram suas atividades na Assembléia, após a
campanha, os deputados Adahil Barreto (PR); Nenen Coelho
(PSDB); Lucílvio Girão (PMDB) e Dedé Teixeira (PT), que não
conseguiu chegar à prefeitura de Icapuí.
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Saneamento
seja um valor alto, tem que haver um valor para cobrir
a manutenção do serviço da rede de esgoto”. Para ele,
é importante se buscar uma alternativa que torne essa
cobrança mais justa, observando-se principalmente
a renda das pessoas com baixo poder aquisitivo. João
Neto, representante da Cagece no debate, frisou que
a Companhia busca uma tarifa justa para cobrir os
serviços e está aberta à negociações.

Rádio >

Divisão de Engenharia dá
suporte às atividades da AL

édson júnior pio

Deputado Lula Morais

Identidade

Deputado Luiz Pontes

Projeto prevendo a inclusão do tipo sanguíneo e o fator
RH nos documentos de identificação do cidadão está
em discussão na Assembléia Legislativa. A proposta é de
autoria do deputado Luiz Pontes (PSDB). Segundo ele, nada
justifica que na atualidade documentos como Carteira de
Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de
Identidade Funcional e Certidão de Nascimento deixem de
levar informações dessa natureza.

Luiz Pontes lembra que a inclusão do tipo sanguíneo
e do fator RH nos documentos é um fator de eliminação
de riscos, em casos de acidentes que exijam reposição
sangüínea, atendendo ainda as exigências de algumas
empresas que solicitam essa informação no ato de
contratação de seus empregados. “Nossa proposta visa,
sobretudo, facilitar o acesso a uma informação que pode
salvar a vida do cidadão”, justifica Pontes.

Saúde
No Brasil, estima-se que uma em cada 600 crianças nascidas seja afetada pelo defeito congênito facial denominado fissura lábio-palativa. Trata-se de uma abertura na
região do lábio ou palato, ocasionada pelo não fechamento dessas estruturas entre a quarta e décima semanas de
gestação. Também conhecida pelo nome de lábio leporino,
deixa o canal oral em contato com o nasal.
O deputado e médico Dr. Washington (PRB) apresentou

projeto de lei aprovado na Assembléia Legislativa, propondo
a criação da Semana Estadual de Educação, Conscientização
e Orientação sobre a Fissura. O propósito da iniciativa, a ser
desenvolvida na segunda semana de agosto, é promover,
neste período, atividades envolvendo secretarias e universidades estaduais, associações e conselhos representantes
dos diversos segmentos profissionais ligados à área, na busca de alternativas para tratar o problema.

Deputado Dr. Washington

Meio Ambiente

O bioma Caatinga é o único exclusivamente brasileiro, assim, grande parte do seu patrimônio biológico não
pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Para garantir maior atenção a este recurso natural da
nossa região, o deputado Cirilo Pimenta (PSDB) apresentou projeto, transformado em lei, que institui no Estado
do Ceará o Dia Estadual da Caatinga, a ser comemorado
em 28 de abril. Cirilo Pimenta é presidente da Comissão

de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semi Árido.
O parlamentar tucano destacou que o bioma Caatinga
engloba de forma contínua parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do Norte de Minas
Gerais. Ele conta com mais de 460 espécies de aves e um
número superior a oito mil e 700 espécies de plantas, o
que a torna rica em biodiversidade.

Deputado Cirilo Pimenta

Transparência

Lei sancionada pelo Poder Executivo, de autoria do
deputado Ferreira Aragão (PDT), garante maior transparência na divulgação dos dados do orçamento do Estado.
Pelo projeto, que hoje é lei, o orçamento do Governo, das
empresas, autarquias e demais órgãos mantidos com
recursos do Tesouro do Estado devem ser publicados no
site oficial do Poder Executivo.
Ampliar e oferecer maior transparência à divulgação dos

Deputado Ferreira Aragão

gastos governamentais são providências oportunas nos
dias atuais. Tornar obrigatória a divulgação do orçamento
é garantir à sociedade e ao próprio Poder Legislativo, ferramenta eficaz e democrática na fiscalização da arrecadação
e dos pagamentos realizados com os recursos oriundos do
bolso do contribuinte. O parlamentar pedetista tem estado
sempre atento na AL, aos temas que envolvem a gestão pública e a fiscalização da aplicação dos recursos do povo.

>> Chefe da Divisão de Engenharia da Assembléia, Silmara Diógenes e equipe

Á

gua, luz e ar condicionado são itens básicos
para o funcionamento
da Assembléia Legislativa. Imaginemos se deputados e servidores chegassem à Casa e estivesse
faltando qualquer um desses
serviços. É bem provável que
o Parlamento cearense ficasse
impedido de trabalhar normalmente. Mensagens e projetos importantes não iriam para votação
e assuntos de relevância para a
sociedade deixariam de ser discutidos. Parece exagero, mas
caso a Divisão de Engenharia da
Assembléia Legislativa não realizasse a manutenção adequada
das instalações do Legislativo Estadual, nem desenvolvesse novos
projetos para melhorar a estrutura dos quatro prédios que o compõe é isso que poderia acontecer.
Trinta e dois profissionais
atuam na Divisão de Engenharia, que engloba os setores de
Manutenção e Projeto e Orçamento. Eles se empenham para
que todos os setores do prédio
sede, do Departamento de Saúde, da Universidade do Parlamento e do edifício Senador
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Manutenção> Serviços básicos

Balanço > Ação Parlamentar
Serviço essencial à saúde e ao meio ambiente, o
esgotamento sanitário foi tema de debate na Assembléia
Legislativa no dia 20/09. A audiência pública proposta pelo
deputado Lula Morais (PCdoB) discutiu a cobrança da taxa
de esgoto em relação ao consumo de água. Lula considera
alto o valor da taxa de saneamento, já que ele representa
100% da tarifa aplicada sobre o consumo de água.
Por outro lado, o parlamentar ressalta que “embora

OUTUBRo - 2008

César Cals funcionem com a
capacidade total.
A chefe da Divisão de Engenharia da Assembléia Legislativa, Silmara Diógenes Pinheiro,
explica que a equipe trabalha
em serviços simples como trocar
lâmpadas queimadas, consertar
fechaduras, limpar aparelhos
de ar-condicionado e refrigeradores de água, mas também faz
reparos nas instalações elétricas
e hidráulicas. “São serviços que
não podem esperar”, afirma ela.
No trabalho de manutenção, sob a coordenação de João
Sávio Castelo, eletricistas, bombeiros hidráulicos, carpinteiros
e pintores cuidam para que a
estrutura da Casa permaneça
em pleno funcionamento, sem
prejuízos para o andamento
das atividades do Legislativo
cearense. Já nos projetos e orçamentos para as novas construções, Silmara, que é arquiteta,
conta com a parceria do chefe
de Projetos e Orçamentos, engenheiro Luiz Carlos de Girão
Ribeiro, além do apoio de desenhistas e estagiários.
A chefe da divisão enume-

ra uma série de obras, frutos
destes projetos, que já estão
em fase de finalização, como
a ampliação dos gabinetes e a
construção dos sete auditórios
com sala de apoio no subsolo,
os chamados plenarinhos. Outras já estão previstas. É o caso
da adequação do espaço para a
rádio FM Assembléia. Silmara
salienta a importância das novas obras, entretanto, ela chama
atenção para o trabalho de prevenção. Segundo ela, não fosse
o devido cuidado com o patrimônio que já existe, pouco serviriam as novas construções.
Silmara lembra ainda que
as demandas da manutenção
quase sempre são urgentes. “Algumas vezes tratam-se de documentos que estão presos na
gaveta de algum parlamentar
porque a fechadura está quebrada” ilustra ela, que entende
o trabalho de manutenção tão
indispensável como é o de elaboração de projetos. “Por que
um avião cai? Provavelmente
porque não houve prevenção”,
compara, esclarecendo a importância do trabalho.

Complexo de
auditórios
em fase de
acabamento
Os plenarinhos são
auditórios que estão
sendo construídos para
realização das reuniões
de comissões técnicas da
Assembléia Legislativa.
A idéia é garantir mais
conforto ao cidadão que
procura o Poder Legislativo. A estrutura será
composta por 15 novas
salas para as comissões,
além de um espaço com
sete auditórios de 50 lugares cada um. Quatro
destes auditórios serão
reversíveis, e poderão
se transformar em dois
maiores com até cem
lugares. A entrada dos
visitantes para essa
nova área será feita pela
avenida Desembargador Moreira.
Os sete auditórios
com sala de apoio no
subsolo deverão oferecer mais espaço e conforto para a realização
dos trabalhos e debates promovidos pelas
comissões temáticas.
Para fazer a ligação entre esses auditórios e o
Plenário 13 de Maio,
também foi projetado
um túnel para facilitar o
deslocamento dos parlamentares. De acordo
com as informações
do setor de Projetos e
Orçamentos da Divisão de Engenharia da
Assembléia Legislativa,
na parte de construção
civil, a obra já está em
finalização. Para ser
concluída, falta apenas o acabamento, que
consiste na pintura,
instalação de piso e
forro para então iniciar
a montagem dos móveis e equipamentos.

FM Assembléia
>> Programaçã0

Segunda à Sexta
06:00 às 07:00
Política em Destaque
07:00 às 07:30
Notícias do Ceará

07:30 às 09:00
Programa Narcélio Limaverde
09:00 às 12:00
Plenário

12:00 às 13:00
Cenário Político (segundas-feiras)
14:00 às 18:50
Atividades Legislativas / Política
em Destaque
18:50 às 19:00
Resumo do Dia
19:00 às 20:00
Hora do Brasil
20:00 às 21:00
Reprise do Autores e Idéias
(terças-feiras)
20:00 às 21:00

Sons dos Festivais (quartas-feiras)
20:00 às 21:00
Gonzagando (quintas-feiras)
20:00 às 21:00
Abluesando (sextas-feiras)
21:00 às 06:00
Música

Sábado

05:0 às 10:00
Música
10:00 às 10:30
Narcélio Limaverde Destaques
10:30 às 10:40
Música
10:40 às 11:00
Retrospectiva da Semana
11:00 às 12:00
Qual éo tom do Ceará?
12:00 - 15:00
Música
15:00 - 16:00
Autores e Idéias
16:00 - 17:00
Música
17:00 - 18:00
Sons dos Festivais (reprise)
18:00 - 19:30
Sinatra e Amigos
19:30 - 00:00
Rede Rádio Senado

Domingo
Transmissão da Rede
Rádio Senado
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Espaço do Leitor

À jornalista Silvia Goes,
Editora-geral do Assembléia Notícias
Parabéns.
A matéria sobre a Universidade do
Parlamento Cearense na última
edição do Assembléia Notícias é
primorosa. Congratulações aos
jornalistas e demais profissionais
envolvidos. Realizaram um trabalho
de primeiríssima ordem. Como,
aliás, se pode verificar nas outras
edições e nas demais matérias. Um
exemplo para os profissionais da
Comunicação.
Grato,
Pedro Carvalho Neto, Diretor de
Gestão e Planejamento
Universidade do Parlamento
Cearense

Sra. Editora,
Meus parabéns à Assembléia
Legislativa pela cobertura dos eventos
da Casa por meio da TV Assembléia
e do Portal. Com estes meios de
comunicação, cada cidadão cearense
pode acompanhar as atividades e os
projetos de seus representantes e ser
também colaborador na fiscalização
do uso dos recursos públicos.
Atenciosamente
Hernani G. Brasil, Tianguá
Sra. Sílvia Goes,
Acompanhei pelo jornal Assembléia
Notícias a informação dos cursos de
capacitação do programa Unilece.
A AL está de parabéns por esta
iniciativa inovadora, que permite a
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capacitação por cursos a distância.
Desejo que a experiência seja bemsucedida e, logo em breve, sejam
ofertadas novas oportunidades de
formação a servidores.
Antônia Oliveira Guerra, Crateús, CE
Prezada Editora,
Sempre ouço a FM Assembléia. E
tenho que parabenizar a todos
pela qualidade da emissora. Além
de informações rápidas e precisas
sobre o nosso Parlamento e sobre
outros assuntos relevantes de
interesse público, a FM também
nos proporciona uma excelente
contextualização histórica da
música popular brasileira. Não
posso esquecer de destacar também

a cobertura da FM nas eleições
municipais deste ano. Os flashes ao
vivo e a agilidade na emissão de
informações foi uma característica a
parte da emissora. Parabéns!
Gloria de Matos, Fortaleza, CE.

Participe!

Escreva você também para o
Assembléia Notícias. Sua opinião é
muito importante!
Envie um e-mail para
assembleianoticias@gmail.com e
colabore com o nosso jornal.

LIVRO

LIVRO

>>Cláudio Teran, Jornalista

>> Marcelo Freitas,
Assessor parlamentar

>> José Leite, procurador jurídico da
Assembléia Legislativa

>> Deputado Dr. Washington (PRB)

O filme retrata a história do grande ícone mundial do rock,
Bob Dylan. Um poeta
e porta-voz de uma
geração que sempre
viveu em constante
mutação ao longo da
vida. “Para se retratar
um cantor de muitas
facetas, ele foi interpretado por seis
atores diferentes, mas em minha opinião a Cate Blanchett é quem melhor
representa Bob Dylan”, destacou. Teran afirma que a atriz conseguiu sua
mais hipnótica interpretação.

Sucesso revelado no
programa Raul Gil há
quase dois anos, Rick
Vallen é um artista
completo e de grande
sensibilidade musical.
“Dono de um repertório eclético, o interprete é capaz de
envolver a todos com o seu talento e
interpretações de forte carga dramática. Seu primeiro CD, intitulado Homenagens, traz uma amostra de tudo isso
em canções como “Exagerado”, “São
tantas coisas”, “Luz dos olhos” e “A lenda”. A direção artística ficou por conta
de Gil Júnior”, informou.

As cartas de Sêneca a
Lucílio são consideradas
a grande obra-prima do
filósofo latino. Aprendendo a viver é uma
seleção de 29 textos dos
124 que Sêneca redigiu
nos seus anos finais,
entre 63 d.C. e 65 d.C.
“Este livro pode ser lido
independente de qualquer religião. Sua
filosofia aborda a busca da felicidade, o
medo da morte, as desilusões, a amizade
e levanta uma das principais questões
dos nossos dias: como conjugar qualidade de vida e tempo escasso”, declarou.

A Bíblia é um livro de
ajuda ao povo cristão e
cria uma identidade enquanto ele se vê como
oprimido e fiel a Deus.
Identidade na luta contra o poder dominador
através da diferença. Daí
a redescoberta da Bíblia
como o discurso do povo,
amparado pela legitimidade do sagrado,
por isso, sempre vista como Palavra de
Deus. “Este foi o livro que marcou muito
a minha vida e que recomendo. A Bíblia, é
um livro sagrado que fala sobre um deus
todo poderoso”, ressaltou.

