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Interação com a
sociedade será
intensificada
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Assembléia inicia 2009 com
expectativa de superação
Editora-geral

do Assembléia Notícias
e-mail: silviagoes@al.ce.gov.br

O

lá, caro leitor! As atividades da Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará durante o ano
de 2009 irão, com certeza, superar as do ano passado. Neste
número, você leitor, vai ter uma
idéia do que falamos porque em
2008 a Casa bateu recorde tanto
do ponto de vista de produção
legislativa, como também da
execução de obras e melhorias
nas dependências da Casa, visando proporcionar uma maior
comodidade e interação entre
parlamentares e cidadãos.
Além disso, a juventude acaba de ganhar uma comissão
permanente para defender os
seus interesses: a Comissão da
Juventude. Mas não para por aí,
o presidente Domingos Filho
pretende implantar a comissão
da Iniciativa Compartilhada,
uma proposta de sua autoria
que permite à sociedade civil

propor projetos de lei à AL.
Entre as inovações anunciadas pelo Presidente da AL está
a digitalização de todos os documentos produzidos no Legislativo, com autenticação digital,
reduzindo a zero a utilização de
papel. Ele anunciou também o
inicio, ainda neste ano, das obras
de mais um anexo à Assembléia.
A Rádio FM Assembléia fará
parceria com a TV Assembléia
para a realização de um festival
de música, e a Revista Plenário
fará um trabalho de divulgação
das quatro principais cidades
que prezam pela valorização do
patrimônio histórico.
Nesta edição você poderá
ainda ver o balanço e os projetos para 2009 de órgãos como o
Inesp e seu programa de Cidadania Compartilhada. Verá que
a Universidade do Parlamento
está articulando seu primeiro
curso de Mestrado.

Poderá conferir também os
desdobramentos do trabalho do
Pacto das Águas, que agora parte
para uma ação concreta, ou seja,
o Projeto Cinturão das Águas.
Saberá ainda que a Assembléia Legislativa está entre os
vencedores do prêmio Ceará
Cidadani@ Eletrônica, da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), vencendo na categoria Inovação - com
o programa União Interativa do
Legislativo (Unilece).
A Assembléia retorna aos
trabalhos com dois deputados
efetivados em seus mandatos:
Wanderley Pedrosa e Ana Paula
Cruz. Neste ano, também aumentaremos o número de leitores deste jornal, cuja tiragem duplica de
100 mil para 200 mil exemplares
e serão distribuídos nas escolas.
Há muito mais por aqui.
Acompanhe o nosso trabalho.
Boa leitura!

Artigo

A Assembléia diante de um novo desafio
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A

Assembléia Legislativa do Ceará assume, a partir de 2009,
mais um grande desafio. Com
a criação da Comissão de Juventude – a décima - sexta
comissão técnica da Casa – o
Parlamento cearense assume
a missão de dar uma contribuição mais efetiva para as
políticas públicas destinadas
a este segmento social.
Estatísticas oficiais sobre juventude no Brasil evidenciam
um quadro delicado. Dados
publicados em abril de 2008 na
pesquisa “Juventude e Políticas
Sociais no Brasil”, do IPEA, fornecem indicadores preocupantes sobre temáticas como ensino,

acesso ao mercado de trabalho e
violência. Entre os jovens de 15
a 17 anos, por exemplo, sequer a
metade cursa o ensino médio e
34% deste segmento ainda permanece no ensino fundamental. Já na faixa entre 18 e 24 anos,
apenas 12,7% dos jovens brasileiros cursam ensino superior. A
mesma pesquisa mostra taxa de
desemprego, em 2006, de 22,6%
entre jovens de 15 a 17 anos, e de
16,7% entre aqueles que têm de
18 a 24 anos.
A Comissão terá, entre outras tarefas, o papel de se articular junto a outros órgãos do Poder Público para conceber um
estudo mais preciso, detalhado
e, provavelmente, inédito sobre

os jovens do Ceará. A efetivação
de tal diagnóstico é cobrada por
movimentos e entidades da sociedade civil que desenvolvem
projetos voltados para esta faixa
etária, diante da necessidade de
se ter uma referência deste porte para o planejamento de ações
governamentais.
A expectativa também é de
que o colegiado se torne fórum
democrático e legítimo para as
audiências públicas e discussões de projetos de lei ligados
à juventude no Estado. Afinal, um órgão específico para
o setor, no âmbito do Poder
Legislativo, terá respaldo para
agregar os diversos atores interessados nestes debates.

A sociedade cearense tem
hoje uma melhor percepção
de que não bastam ações repressivas, nem paliativas, para
solucionar problemas relacionados à juventude. A Comissão
tem, então, potencial de ser um
importante mecanismo para
implementação de ações que
possam ir além das políticas
já existentes e desenvolvam o
potencial criativo da juventude
cearense, por meio de melhor
educação, capacitação para
mercado de trabalho, e acesso
universal a cultura e lazer.
Adilson Nóbrega,

Jornalista, mestre em

Sociologia e professor.

Seplag>

Cinturão das Águas apresenta
soluções concretas para o Ceará
Articulação deu origem ao Plano Estratégico para os Recursos Hídricos

O

Pacto das Águas foi
articulado pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da
Assembléia Legislativa durante o ano de 2008, e culminou
com a elaboração de um Plano
Estratégico para os Recursos
Hídricos do Ceará. Uma ação
onde o Parlamento assume um
papel propositivo, mas que não
se limita apenas a isso. Além
dos estudos e seminários, o
Pacto fechou 2008 com a apresentação do projeto Cinturão
das Águas. “Trata-se do primeiro produto da parceria entre os
parlamentares e a sociedade na
atenção ao setor dos recursos
hídricos” segundo o secretário
executivo do Conselho, Eudoro Santana. A intenção é trazer
soluções concretas para levar
água a todo o Ceará, para que
não seja mais necessário o uso
de carros-pipa.
O Cinturão das Águas é
produto de um longo trabalho

>> Eudoro Santana, secretário executivo do Conselho de
Altos Estudos

“Trata-se do primeiro produto da
parceria entre os parlamentares e a
sociedade na atenção ao setor dos recursos
hídricos”,
Eudoro Santana

iniciado pelo Pacto das Águas
em março do ano passado e que
culminou, em outubro, com
o lançamento do documento
Cenário Atual dos Recursos

Hídricos do Ceará, reunindo as
visões e opiniões de 86 instituições, órgãos e entidades, sobre
os recursos hídricos. Esse documento traz à sociedade uma

grande compilação de dados
sobre a distribuição, gerenciamento e condições de oferta de
água no estado. Com ele, podese contar com um diagnóstico
atualizado, resultado de diversos seminários, encontros e oficinas realizadas durante o ano.
Essa articulação tem sido
exemplar para outros estados
e contribuiu para o Pacto das
Águas ter se envolvido com diversas iniciativas como o Congresso de Direito das Águas,
Encontro de Prefeitos do Nordeste, resultando em seis eventos externos. Além disso, ampliou o debate com diferentes
instituições, realizando palestras e participando de eventos
junto aos movimentos sociais,
como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o
Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) colaborando, ainda, com a constituição
do novo comitê da Bacia Hidrográfica Poty-Longa.

Inesp leva consciência política e social a 4.000 alunos
PAULO ROCHA

>> Presidente do Inesp,
professor Antônio Nóbrega

crescimento das atividades foi
significativo, sobretudo se for
levado em conta que o segundo
semestre desse ano foi atípico,
devido as eleições municipais.
O Núcleo de Estudos e Pesquisas do Inesp cuida da formação de uma base de publicações para respaldar os debates
do Parlamento estadual. Atualizou e reeditou cinco cartilhas
técnicas: Cartilhas e Manuais
da Cidadania; dos Três Poderes
e do Meio Ambiente; Estatuto

Categoria inovação

Unilece
ganha prêmio
Cidadani@
Eletrônica

PAULO ROCHA

Cidadania> Construção compartilhada

O Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento
do Estado do Ceará (Inesp), da
Assembléia Legislativa, encerrou as atividades do segundo
semestre de 2008 com saldo
de cinco cartilhas técnicas produzidas, 44 audiências públicas realizadas, além dos quase
quatro mil alunos contemplados pelo Projeto Construção
Compartilhada da Cidadania.
De acordo com o presidente
do Inesp, Antônio Nóbrega, o
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Sílvia Goes
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do Idoso; Cartilha Inclusão dos
Jovens cearenses e Ações Afirmativas e Inclusão Social, Étnica e Racial.
Em parceria com as comissões técnicas da Casa, o Núcleo
de Mobilização Político-Social
realizou 44 audiências públicas.
Com isso, o Núcleo se habilita
para gerar publicações e para
fazer o registro histórico das
atividades do Parlamento. Só a
Comissão de Educação e Cultura contou com o Inesp 15 vezes.

>> Deputado Gony Arruda
(PSDB), presidente da Unilece

A Assembléia Legislativa está
entre os vencedores do prêmio
Ceará Cidadani@ Eletrônica,
da Secretaria de Planejamento
e Gestão do Estado (Seplag). A
Casa venceu na categoria Inovação - com o programa União Interativa do Legislativo (Unilece),
presidido pelo deputado Gony
Arruda (PSDB), primeiro vicepresidente da Assembléia Legislativa. O programa, coordenado
pela Diretoria Adjunto-Operacional da AL, promove o intercâmbio de informações entre o
Legislativo estadual e as câmaras
municipais, além de ministrar
cursos de aperfeiçoamento profissional aos servidores públicos
e a toda a população.
O Prêmio Ceará Cidadani@ Eletrônica foi instituído em
2008 para incentivar os órgãos
e entidades a automatizarem os
seus serviços e processos, e disponibilizarem suas informações,
visando maior transparência das
ações do governo e a melhoria da
qualidade dos serviços. O objetivo é reconhecer e incentivar o
desenvolvimento de iniciativas
de governo eletrônico nos órgãos
e entidades da Administração
Pública do Ceará. O prêmio foi
dividido em três fases e teve ao
todo 28 projetos inscritos, dos
quais nove chegaram à final. O
prêmio será entregue pelo governador Cid Gomes, em cerimônia
no mês de janeiro.
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TV Assembléia > Fique ligado

2009 > Expectativas

Mais crescimento em busca do
compartilhamento com a sociedade
Projetos, obras, reformas e outras inovações já estão em andamento

A

Assembléia Legislativa
do Ceará teve um balanço positivo em 2008,
tanto do ponto de vista de produção legislativa, quando bateu
mais um recorde, como também
da execução de obras e melhorias nas dependências da Casa, visando proporcionar uma
maior comodidade e interação
entre parlamentares e cidadãos.
Ao fazer o balanço de atividades
do ano que passou o presidente
da Casa, deputado Domingos
Filho (PMDB), anunciou mais
crescimento para o ano de 2009,
deixando claro que a busca pelo
compartilhamento com a sociedade cearense não pára. Assim,
depois de criar a Comissão da
Juventude, o presidente pretende implantar outra que tratará
da Iniciativa Compartilhada,
uma proposta de sua autoria que
permite à sociedade civil propor
projetos de lei à AL.
Entre as inovações anunciadas pelo Presidente da AL,
está a digitalização de todos
os documentos produzidos no
Legislativo, com autenticação

digital, reduzindo a zero a utilização de papel. Ele anunciou
também o inicio, ainda neste
ano, das obras de mais um anexo à Assembléia, a ser erguido
em terreno já desapropriado
pelo Governo do Estado. O
complexo abrigará todos os órgãos da Assembléia que ainda
estão em prédios alugados.
Esse anexo incluirá dependências como um estacionamento subterrâneo para os
funcionários, um restaurante e um auditório para sediar
eventos de grande porte como
as gravações de programas de
auditório da TV Assembléia
(Canal 30) e da FM Assembléia 96,7 MHz, ampliando as
instalações das emissoras para dar melhores condições de
trabalho. Para oferecer mais
conforto aos parlamentares,
servidores e visitantes, também
será estabelecido, no local onde
funcionavam as comissões técnicas, uma central de serviços
dotada de restaurante, correios,
e também um grande auditório
de 300 lugares. “Há reivindicaPAULO ROCHA

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) faz balanço de suas
realizações e fala das expectativas para 2009

Há
reivindicação
para que cumpramos
essas promessas e
vamos cumpri-las”.
Presidente Domingos Filho
(PMDB)

ção para que cumpramos essas
promessas e vamos cumpri-las”,
garantiu. Ele anunciou também
a ampliação das ações do Projeto Unilece, com a formação
de mais quatro turmas de 280
alunos cada, propiciando treinamento aos servidores da AL
e de câmaras municipais.
Algumas dessas obras foram iniciadas ainda em dezembro do ano passado. É o
caso da reforma do Plenário
13 de Maio. Também naquele
mês foram iniciadas as obras
de mais um estacionamento,
que ficará situado no subsolo da Assembléia e que é uma
expansão do antigo. A ampliação das instalações da Rádio
FM Assembléia também já começou nos primeiros dias de
2009, bem como a reforma do
Memorial Pontes Neto.

2008 teve novo recorde de produção legislativa
A Assembléia Legislativa bateu novo recorde de produção
legislativa em 2008. Ao todo
foram 763 proposituras entre
projetos de lei, de resolução e
outras. A deputada Lívia Arruda (PMDB) foi a parlamentar
que mais apresentou projetos
em 2008. Ela apresentou 82
projetos, sendo 32 projetos de
lei, um projeto de resolução e
49 projetos de indicação. Em
segundo lugar ficou o deputado
Ferreira Aragão (PDT), com 38
projetos apresentados, sendo
23 de indicação e 15 projetos

de lei e em terceiro lugar ficou
o deputado Ronaldo Martins
(PMDB), com 28 projetos apresentados, sendo 12 projetos de
lei e 16 projetos de indicação.
O deputado que mais se
pronunciou no plenário da Assembléia em 2008 foi o líder
do Governo, deputado Nelson
Martins (PT), com 192 pronunciamentos. Em segundo lugar,
ficou o deputado Heitor Férrer
(PDT), que fez 140 pronunciamentos e em terceiro lugar, o
deputado Artur Bruno (PT),
com 120 pronunciamentos.

Sobre as realizações de 2008,
o presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB)
apontou o novo complexo de
comissões, construído para dar
mais conforto aos parlamentares e aos convidados, reforma
completa de todos os gabinetes,
criação da FM Assembléia, a
interiorização das transmissões
da TV Assembléia, por meio
de convênio com emissoras do
interior do Estado, a criação da
Ouvidoria, fundação da Universidade do Parlamento Cearense
e a criação do Curso Superação.

Capítulo do Poder Legislativo
da Constituição Estadual é promulgado
A Assembléia Legislativa
promulgou no dia 24/12, as
mudanças propostas para a
atualização do capítulo da
Constituição Estadual referente ao Poder Legislativo. O ato foi assinado pelo
presidente Domingos Filho
(PMDB), em seu gabinete,
na presença de vários integrantes da Mesa Diretoria e

>> Saiba

líderes de bancadas.
De acordo com o diretor
do Departamento Legislativo da Assembléia, Carlos
Alberto Aragão, o novo texto promulgado inclui a Iniciativa Compartilhada, que
amplia o processo de participação da sociedade na elaboração de leis. A Iniciativa
Compartilhada foi instituída

na Casa em 2003, por meio
de um ato normativo. Ela assegura que entidades da sociedade civil possam apresentar projetos que serão
analisadas pela Mesa e transformadas em proposituras.
O novo texto inclui a
criação da Universidade do
Parlamento que agora poderá certificar seus alunos.

+

Reinício dos Trabalhos
A Assembléia Legislativa
do Ceará reinicia os trabalhos
da 3ª sessão legislativa da 27ª
Legislatura no dia 02 de fevereiro com uma sessão preparatória da posse da Mesa Diretora, reeleita para um mandato
de mais dois anos. Em seguida,
será feita a leitura da Mensagem do Governo do Estado.
No dia 03, uma terça-feira,
a Casa retomará as sessões
ordinárias no Plenário de
Maio após um período de recesso parlamentar de 40 dias.
A Casa retorna aos trabalhos

com dois deputados efetivados em seus mandatos: Wanderley Pedrosa (PTB), que
assumiu com a saída do Dr.
Washington para assumir a
prefeitura de Caucaia; e Ana
Paula Cruz (PMDB) que foi
efetivada em lugar de Sávio
Pontes, atual prefeito de Ipu.
Os deputados disporão de
novas tecnologias para a realização de seus trabalhos: este
ano, todos os requerimentos
dos parlamentares já serão
feitos de forma digitalizada. O
número de Comissões passa

de 15 para 16 com a criação da
Comissão da Juventude.
Na volta aos trabalhos, os
parlamentares encontrarão
também mudanças físicas,
uma vez que a reforma do
Plenário 13 de Maio estará
concluída. Está sendo mudada a localização da tribuna e
sendo construída mais uma
nova, ambas situadas nas laterais da Mesa Diretora. Segundo Domingos Filho, “a
tribuna não estava colocada
no melhor lugar. E esta é uma
Casa de iguais”, comentou.

Programação Canal 30
Segunda
6:00 - Documentário
7:00 - Musicalidade
7:30 - Programa TSE- Brasil Eleitor
8:20 - Primeiro Expediente
9:00 - Jovial - Horário Alternativo
11:00 - Audiência Pública
13:30 - Musicalidade
14:30 - Audiência Pública
18:00 - Convenio Universidades - Unifor
19:00 - Jornal Assembléia - Ao Vivo
19:45 - 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
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
19:45 - 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
19:45 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Jovial
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz história
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
19:45 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Jovial
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz história
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
19:45 - Questão de Ordem - ao vivo
20:30 - Programa TSE- Brasil Eleitor
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

AL encerra trabalhos
com promulgação da
Constituição Estadual
Em dezembro, a Assembléia iniciou a atualização da Constituição Estadual, com a aprovação
do capítulo referente ao Poder Legislativo, que foi promulgado pelo presidente Domingos Filho
(PMDB). Na última sessão plenária de 2008 o presidente fez também um balanço atestando
novo recorde de produção legislativa, esforço que foi elogiado pelos demais parlamentares. Além
disso, dois deputados eleitos prefeito deixaram a Casa, permitindo a efetivação de dois novos no
mandato. Houve também confraternizações com jornalistas e funcionários da Casa no período
natalino.

01

03

04

05
01. Presidente Domingos Filho (PMDB) com
jornalistas e servidores da Comunicação
Social da AL em almoço de confraternização.
02. Domingos Filho assina documento que
promulga a atualização constitucional na
presença dos deputados Gony Arruda (PSDB),
Francisco Caminha (PHS), Lula Morais (PCdoB),
Nelson Martins (PT), Delegado Cavalcante
(PSDB) e Wanderley Pedrosa (PTB).

10

03. Deputado Lula Morais discursa na última
sessão do ano.
04. Deputado Hermínio Resende (PSL)
05. Deputado Delegado Cavalcante em seu último
pronunciamento de 2008
06. Deputado Tomás Figueiredo (PSDB)
07. Deputados Nelson Martins e Fernando
Hugo conversam na última semana de
sessões plenárias da Assembléia
08. Deputados Heitor Férrer (PDT) e Adahil
Barreto (PR)

15

09. Deputado José Albuquerque (PSB), ao lado do
deputado Osmar Baquit (PSDB), lê mensagem
do Governo na última sessão de 2008

06

02

08

07

09

10. Deputado Téo Menezes (PSDB), repórter
fotográfico Paulo Rocha, deputado Sérgio Aguiar
(PSB) e deputado Roberto Cláudio (PHS) na
confraternização dos jornalistas no buffet La
Maison Dunas.
11. Deputada Ana Paula Cruz (PMDB), que efetivou
seu mandato no lugar do deputado Sávio
Pontes (PMDB), eleito prefeito de Ipu
12. Deputada Lívia Arruda (PMDB) agradece o
apoio para a aprovação dos 82 projetos que
apresentou durante o ano
13. Deputada Rachel Marques (PT).

11

12

13

14

14. Deputado Artur Bruno (PT).
15. Deputado Wanderley Pedrosa, efetivado em
lugar de Dr. Washington (PRB), ao seu lado,
atual prefeito de Caucaia
16. Radialista Chico Carloto, deputado Domingos
Filho e jornalista Antônio Viana
17. As jornalistas Clara Guimarães
e Lucirene Maciel.
18. Coordenador de Produção da TV
Assembléia, Robério Lessa, se apresenta
na festa de confraternização da AL com a
imprensa cearense.

16

17

18
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Rádio >

Balanço> Demandas

População acionou a Ouvidoria
da AL 939 vezes em 2008
Número inclui a sugestão de temas a serem debatidos entre os deputados

FM Assembléia

P

>> Programaçã0

edidos de informações
sobre projetos de lei e
mensagens em tramitação, e outras informações
sobre o funcionamento da Assembléia compõem a maioria
das demandas encaminhadas
à Ouvidoria Parlamentar da
Casa. Pedidos de informação
representam 58,3% dos 939
atendimentos realizados, que
incluem ainda sugestões de
temas para serem debatidos
entre os deputados, e críticas.
Em números percentuais,
as 939 demandas ficaram assim divididas: 548 pedidos de
informação (58,3% do total);
68 reclamações contra a Assembléia (7,24% do total); oito
denúncias contra a Casa (0,85%
das demandas); 81 reclamações contra órgãos do Poder
Executivo, vinculados ao Go-

>> Dep. Ronaldo Martins (PMDB),
Ouvidor Parlamentar da AL

A população
cearense está
atenta ao que
fazemos ou deixamos
de fazer no
Parlamento”.
Deputado Ronaldo Martins
(PMDB), Ouvidor da AL

verno do Estado e prefeituras
(representando 8,62% do total);
37 denúncias contra órgãos do
Poder Executivo (o equivalente a 3,94% do total); 16 elogios
(1,70% das demandas); 48 sugestões (5,11% do total); e 93
solicitações (9,90% do total).
A Ouvidoria atendeu a população por vários meios de
contato e divulgou as formas
de acesso a cada meio. Por
e-mail ou pelo site da Assembléia, foram registradas 72%
das demandas. Por telefone,
foram 13% das chamadas.
Onze por cento das demandas foram encaminhadas
pessoalmente para a Ouvidoria. Também foram utilizados
carta e fax – 4% das demandas vieram por meio deles. “A
população cearense está atenta ao que fazemos ou deixa-

mos de fazer no Parlamento.
Além de assistir a televisão
e a rádio FM Assembléia, a
população está aprendendo
sobre o Parlamento e tornando-se cada vez mais exigente.
Recebemos elogios, que só
reforçam a boa nova de que a
população está acompanhando de perto”, concluiu.

+ Serviço
Central de Atendimento da
Ouvidoria Parlamentar
Avenida Pontes Vieira,
nº 2391, sala 101, Dionísio Torres
Fone: 3257-97-97
FAX: 3257-34-82
E-mail: ouvidoria@al.ce.gov.br
Portal da AL: www.al.ce.gov.br

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

Denúncias> Direitos do consumidor

05:0 às 10:00
Música

Procon recebeu 4.616 reclamações contra empresas
Órgão é ligado à Comissão de Defesa do Consumidor da AL
O Procon da Assembléia Legislativa, ligado à Comissão de
Defesa do Consumidor, recebeu
4.616 reclamações de janeiro a
dezembro de 2008. Dessas, 2.669
foram atendidas, sendo 1.242
em audiências; 850 em atendimentos ao consumidor – pelo
telefone ou no local ; e as demais
resolvidas em linha direta com
a empresa reclamada. Entre essas, 537 foram resolvidas junto
à empresa de telefonia Oi, 25
com a TIM e 15 resolvidas com
a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Ceará (Coelce).

As dez empresas campeãs em reclamações durante o no foram a
Oi, que ficou em primeiro lugar,
seguida da TIM, Coelce, Abreu’s
Telefones, Nokia, Cartões Itaú,
Cagece, Sony Ericsson, Credicard e Mastercard.
Para 2009, Telma Pimentel,
coordenadora do Procon, informou que ainda no primeiro
semestre será realizada a campanha “Educação para Consumo”,
em que palestras e seminários serão realizados junto às escolas e
distribuídos materiais como Manual do Consumidor, Cartilha

paulo rocha

do Jovem Consumidor e Código
de Defesa do Consumidor. “Em
março, faremos a Semana do
Consumidor”, acrescentou ela.
A Comissão de Defesa do
Consumidor, presidida interinamente pelo deputado Augustinho Moreira (PV), realizou oito audiências públicas e
uma sessão solene. Foram discutidos assuntos como a prestação e utilização dos serviços
públicos de abastecimento de
>> Dep. Augustinho Moreira (PV), água tratada e esgotamento
presidente interino da Comissão sanitário e a cobrança de taxas,
de Defesa do Consumidor
da Capital e do Interior.

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
Política em Destaque

assembléia
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Curso > Articulação

Universidade do
Parlamento quer
ofertar seu primeiro
mestrado este ano

A idéia é implantar o curso de pós-graduação na segunda metade de 2009

A

direção da Universidade do Parlamento
Cearense
trabalha
para transformar 2009 no ano
da criação do seu mestrado.
Para tanto, articula-se com a
Universidade Estadual do Ceará (UECE) e com a Universidade Federal do Ceará (UFC)
para implantá-lo ainda na segunda metade de 2009.
Para o primeiro semestre, a
previsão é de mais quatro cursos
de especialização. O primeiro
deles, já dentro da nova parceria
estabelecida com a UECE, terá
mais um importante parceiro, a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e será na área de História,
Saúde e Políticas Públicas. Os
demais serão na área de Gestão
de Inteligência e Segurança Pública, com ênfase em Inteligência e Relações Internacionais e
Gestão Pública. Também está
previsto um seminário de Formação de Agentes Multiplicadores de Defesa do Consumidor,
com a participação dos Procons
estadual e municipal e do Ministério da Justiça.
As novas parcerias, como a
que se inaugura com o NUTEC

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

Vem aí novo embate
Os leitores da coluna poderão dizer: “Mas o Viana “tá” vexado
– já falando em Eleição 2010?”. Eu lhes diria que não. Afinal,
os grandes jornais do Rio, São Paulo e Brasília, as revistas
semanais e os nossos três principais matutinos (O Estado, O
Povo e o Diário do Nordeste), desde o segundo semestre do ano
passado que vem focalizando, quase diariamente, o referido
tema. Portanto, passados o Natal e o Reveillon, estamos em
2009, o que implica em dizer, que no próximo ano (2010) é ano
de eleições. Que todos se preparem para o novo embate.

JUNIOR PIO

>> Presidente da Universidade
do Parlamento, deputado
Francisco Caminha (PHS)

– UFC para especialização sobre
o biodiesel, e com a Fundação
Konrad Adenauer junto á qual
se ministrará o curso de extensão em Formação Política, e outras iniciativas, se somarão aos
convênios consolidados no primeiro ano da Universidade. São
parcerias com a Unifor, com a
Uva e com o Tribunal de Contas
dos Municípios, com as quais se
estabeleceram cursos de graduação, especialização e extensão.
O presidente da Universidade do Parlamento Cearense,
deputado Francisco Caminha
(PHS), afirma que “todos os
movimentos da instituição estão
assentados na missão de forne-

cer uma educação legislativa de
excelência, e na escolha do formato dessas iniciativas”. Assim é
que a opção da Universidade será sempre por cursos tecnológicos, cursos com duração menor
que os acadêmicos, mas direcionados para atender as novas exigências do mercado.
Outra inovação da Universidade foi a abertura do Departamento de Línguas, em parceria com o Yázigi, com a oferta
de ensino dos idiomas inglês,
francês e espanhol. Desses, o
curso de inglês teve maiores
ganhos considerando-se que,
por conta de um acordo firmado com a Community Caldwell
College, do estado americano
da Carolina do Norte, criaramse aulas por videoconferência
originadas lá e aqui no Brasil.
As aulas por videoconferência versarão sobre os idiomas
inglês e português e sobre a
cultura dos dois países. Três
dessas aulas aconteceram em
2008, em caráter experimental,
mas em 2009 elas entrarão no
sistema normal do ensino de
inglês da Universidade do Parlamento Cearense.

Os Cursos de 2008
A Diretora de Ensino e
Extensão, Lindomar da Silva
Soares, é defensora de programas de extensão e de ensino
que privilegiem as carreiras
que atendam ao Legislativo
e ao Estado, mas que, como

Política Especial

quer o Presidente da Casa,
inovem em suas matrizes e
linhas de pesquisa. Esse, segundo ela, foi um dos motivos da grande procura pela
universidade em seu primeiro
ano de vida. Foram 978 alu-

nos atendidos em 2008. “A
idéia inovadora do presidente Domingos Filho de criar a
Universidade do Parlamento
Cearense, nos obriga a também trabalharmos com criatividade e eficiência”.

Quadro escuro

Se quisermos ter todos
os nomes dos prováveis
candidatos às eleições do
próximo ano, quer no plano
nacional (os presidenciáveis)
e aqui no Ceará, que vão
disputar o Governo do Estado
e o Senado, claro, estaremos
fazendo futurologia. O quadro
ainda é escuro. Se ainda
tivermos a reeleição (não

Já se comenta

Nos bastidores partidários,
realmente, começou ainda
no finzinho do ano passado,
uma pequena movimentação
com vistas a listar alguns
nomes que queiram se
candidatar à Câmara Federal
e ao Legislativo Estadual. Eu
mesmo conversei com os
presidentes José do Carmo
(PSL), Francisco Caminha (PHS)
e Gomes Farias (PSDC) e eles
foram taxativos: “queremos

estão querendo acabar com
esse instituto?), pois bem, se
tivermos a reeleição, Cid Gomes
é candidato e fortíssimo.
Outros? Que outros! tudo
o que se disser envolvendo
outros nomes e ou partidos,
ainda é muito prematuro. O
próprio governador Cid diz com
freqüência que só vai falar no
assunto em abril de 2010. Logo...

filiados e torcemos para
que encontremos alguns
candidatos”. No caso do
PHS, revelou-me o deputado
Francisco Caminha, que está
decidido disputar uma vaga
à Câmara Federal. Inclusive,
tem incentivado os chamados
partidos pequenos, tipo PSLPMN e o seu próprio PHS a
se unirem para alcançar o
objetivo: eleger pelo menos
um federal.

Bastidores

1>

Em Março de 2008, no Plenário da Assembléia
Legislativa, será realizada mais uma edição da festa
dos Melhores da Administração e da Política. Vão ser
apontados os mais destacados secretários: municipais
e estaduais. Executivos federais, estaduais, municipais,
vereadores, deputados estaduais, federais e um senador.
Nos bastidores da política municipal, a novidade,
sem dúvida, é a possibilidade de uma mulher vir
a ser eleita, pela primeira vez na história da entidade,
presidente(a) da APRECE – Associação dos Prefeitos e
Municípios do Estado do Ceará. Trata-se da Prefeita Eliene
Leite (PRB), de General Sampaio, ligada politicamente ao
deputado Zezinho Albuquerque (PSB).

2>
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O ano de 2008 foi um ano de muito trabalho
para a rádio FM Assembléia 96,7 MHz, conforme
a Diretora, jornalista Fátima Abreu. Mas também
foi o ano de consolidação da audiência da emissora, que alcançou enorme receptividade junto
aos ouvintes. Para este ano, está prevista uma
parceria com a TV Assembléia para a realização
de um festival de música, além de outra ação,
com a Rádio Senado, para produção de boletins
semanais do trabalho legislativo.
No ano passado, três novos programas estrearam nas ondas da Rádio em 2008. O primeiro foi
Autores e Idéias, produzido e apresentado por Lilian Martins. A FM Assembléia também estreou
dois programas musicais. Um deles foi o Sons

Jornalista Fátima Abreu,
Diretora da Rádio FM Assembléia 96,7 Mhz

dos Festivais, produzido por Haroldo Holanda e
Nazicélia Holanda e apresentado por Haroldo; e
o Gonzagando, que presta uma homenagem a
Luiz Gonzaga. O programa é apresentado pelo
radialista Gerardo Anésio, e produzido pela própria diretora da FM Assembléia, a jornalista Fátima Abreu.
Outros programas da emissora também foram destaque em 2008, como é o caso do matinal Narcélio Limaverde, que alcança altos índices de audiência.
Em novembro, durante a solenidade de aniversário de um ano da rádio, aconteceu o lançamento do livro Fortaleza Antiga, de autoria do radialista, que reúne uma coletânea de crônicas.

Portal possibilita interlocução democrática da AL com os cidadãos
O Portal da Assembléia Legislativa está sintonizado com os conceitos da rede de Internet, que
busca garantir ao internauta um acesso ágil, moderno e acessível. Conforme a jornalista Clara
Guimarães, editora do Portal ao lado do jornalista
Adilson Nóbrega, “temos procurado aperfeiçoar a
cada dia as ferramentas e conteúdo do Portal da
AL, de forma a possibilitar uma interlocução mais
democrática do Poder Legislativo com o cidadão”.
O ano de 2008 foi marcado pela modernização
e a reestruturação da Assembléia Legislativa nos
seus mais diversos setores. O Portal também entrou nessa onda e aperfeiçoou ainda mais suas
ferramentas, ampliando os espaços de informação
e de interação com a sociedade e com o servidor.
Novos links foram inseridos na página princi-

Jornalistas Clara Guimarães e Adilson Nóbrega,
editores do Portal

pal do portal, dando maior visibilidade a novos
projetos da Casa como a União Interativa do Legislativo Cearense (Unilece) e o Conselho de Altos
Estudos e Assuntos Estratégicos.
Outra novidade foi a Intranet, desenvolvida pelo Departamento de Planejamento e Informática. O servidor do Legislativo passou a contar com
um espaço para o encaminhamento de suas demandas e ter acesso a informações importantes,
por meio do Portal do Servidor. A medida garante
mais transparência à gestão da Casa na medida
em que cada funcionário, com sua senha e matrícula poderá acessar informações sobre sua vida
funcional, notícias e utilidade pública. A veiculação do material jornalístico ganhou agilidade e é
inserido em tempo real.

Revista Plenário amplia espaço para contemplar debates nacionais
O ano de 2008 serviu para consolidar o novo
projeto gráfico e editorial da Revista Plenário,
quando a idéia de transpor os limites da Assembléia Legislativa tomou corpo e os temas polêmicos de interesse nacional passaram a ser pauta
da publicação. Hoje, parte das cerca de 60 páginas do periódico são dedicadas ao debate aprofundado de assuntos complexos, como o potencial petrolífero do País, só para citar o exemplo
mais recente. “Ultrapassamos os muros da Casa e fomos atrás de temas relevantes para todo
o Brasil, mas sempre fazendo o link com o Legislativo estadual”, resume a subeditora da revista,
jornalista Rozanne Quezado.
Para o subeditor adjunto da Revista Plenário,
jornalista Abílio Gurgel, a liberdade experimen-

DARIO GABRIEL

MAXIMO MOURA

Leonardo de Borba,
Diretor da TV Assembléia – Canal 30

municipais de 2008. “Não poupamos esforços
para mostrar tudo o que passou nos dias das eleições tanto na Capital, quanto nas principais regiões do Interior”, diz. Segundo ele, houve ainda
um ‘incremento’ na produção de documentários:
foram realizados dez programas ‘Ceará, Terra e
Gente que faz História’; quatro ‘Perfil’; três ‘Repórter Assembléia’, além do programa Identidade Cultural, apresentado mensalmente.
Ele destacou também a cobertura XII Conferência União Nacional dos Legislativos Estaduais
(Unale), realizada em Fortaleza, no Marina Park
Hotel. “Exibimos 1.410 horas ao vivo”, ressalta
ele. Leonardo pontua ainda a exibição dos telejornais Primeiro Expediente e Jornal Assembléia,
o Questão de Ordem e o JoviAL.

FM Assembléia 96,7 Mhz fará festival de música em parceria com a TV

JUNIOR PIO

MÃRCIO HOLANDA

Jornalista Lúcia Stedile,
Subeditora do jornal Assembléia Notícias

bléia e fizerem essa solicitação”, destacou Lúcia.
A jornalista lembrou que em 2008 o jornal
atingiu a marca dos 100 mil exemplares e passou
ser encartado nos jornais O Povo, Diário do Nordeste e O Estado. “Desde então, a demanda tem
crescido muito e estamos chegando a diversos tipos de público, especialmente aos jovens. Podemos atestar isso pelo grande número de cartas
que recebemos de todo Ceará com elogios, sugestões de assuntos e de criação de novas seções. É a
prova que o jornal tem cumprido bem o seu papel
de dar visibilidade aos projetos da Assembléia Legislativa”, disse ela, destacando que a conjugação
de um ‘layout’ leve e visualmente atrativo ao leitor, sem prejuízo da informação, fez que o jornal
superasse todas as expectativas.

TV Assembléia trabalha na criação de dois novos programas
A TV Assembléia – Canal 30 começa o ano de
2009 com a expectativa de muitas inovações. É
o que informa o Diretor da TV, Leonardo de Borba dizendo que já estão sendo feitos projetos
para dois novos programas voltados valorização
da cultura regional e dos municípios cearenses.
“Pretendemos continuar na linha de 2008 com
inovação”, disse o diretor, informando que a ampliação do espaço físico da emissora é uma das
prioridades. Conforme Leonardo, em 2008 a TV
Assembléia cumpriu o seu papel. “O canal 30 proporcionou ao povo cearense mais transparência
do Poder Legislativo com a cobertura completa
de todas as sessões plenárias e todas as audiências públicas promovidas pela Casa”, disse ele.
Leonardo ressalta a cobertura das eleições
Ronaldo Martins (PMDB)

notícias

MAXIMO MOURA

PAULO ROCHA

Sílvia Goes,
Coordenadora de Comunicação Social da AL

Na TV, a expectativa é de que dois programas sejam criados: um totalmente voltado para a valorização da cultura regional; e outro
com foco nas manifestações dos municípios
do interior do Estado. “Dessa forma, vamos
mostrar o modo de vida das cidades na ótica
dos moradores”, disse.
Na Rádio FM Assembléia 96,7 MHz, duas novas ações vão marcar os primeiros meses de
2009. De acordo com Sílvia, uma parceria entre a
emissora e a TV Assembléia proporcionará a realização de um festival de música que acontecerá
e será transmitido no próprio Parlamento. Além
disso, a FM terá como aliada a Rádio Senado, para produção de boletins semanais da AL.

Jornal Assembléia Notícias circulará com 200 mil exemplares
O jornal Assembléia Notícias chega a sua 22ª
edição em fevereiro deste ano com muitas novidades. Conforme a subeditora, jornalista Lúcia
Stedile, a tiragem será duplicada, passando aos
200 mil exemplares. “Teremos um novo layout e
novas seções destinadas a vários segmentos e o
jornal passará a ser distribuído também nas escolas de todo o Estado”, destaca ela. Haverá espaço para os jovens, estudantes de nível médio e
universitários, com informações importantes como orientação de escolha de carreiras e primeiro
emprego. “Toda essa reformulação atende tão somente aos pedidos dos leitores. Devido às inúmeras solicitações que temos recebido, nosso projeto
é enviar o jornal Assembléia Notícias à casa dos
leitores que entrarem em contato com a Assem-

assembléia

Expectativas > Comunicação Social

Complexo está sintonizado com os grandes projetos da AL para 2009
Sintonizada com os grandes projetos que serão implementados este ano pelo presidente Domingos Filho (PMDB), a coordenadora de Comunicação Social da Assembléia Legislativa, jornalista
Sílvia Goes, adianta que, dos cinco veículos da Casa, quatro começarão 2009 com novidades.
A primeira mudança será no Jornal Assembléia Notícias, que terá sua tiragem ampliada.
Agora, segundo ela, o periódico terá o dobro de
exemplares. Isso, porque passará a ser entregue
em todas as escolas públicas estaduais do Ceará. “Queremos fazer com que esses jovens entendam a política na sua essência, que saibam o que
os parlamentares fazem e que conheçam todas
as possibilidades de interação com a AL”, justifica.

JANEIRO - 2009

Jornalista Rozanne Quezado,
Subeditora

tada para trabalhar as pautas é um fator decisivo
para desenvolver o novo conceito estabelecido ao
longo de 2008. “Só conseguimos fazer isso devido
à liberdade de escolha de temas que a equipe tem,
que nos é dada pela editora Sílvia Goes”, disse ele.
Entretanto, é bom que se diga que as grandes
discussões não deixaram a figura humana de
lado. A publicação ganhou uma seção fixa para
falar de personalidades cearenses e outra voltada a homenagear servidores emblemáticos
da Casa. Fora isso, vale lembrar que essa abordagem humanística foi engrossada pelas páginas de cultura. A reformulação transformou a
Revista em uma antena que capta os debates
nacionais, lança sobre eles um olhar regional e
os difunde na sociedade.
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Espaço do Leitor

Cara Sílvia, boa tarde!
Parabéns pela excelente criação
e direção de arte do ASSEMBLÉIA
NOTÍCIAS. As “abelhinhas” foram
uma grande sacada, tudo a ver
com a proposta do titular deste
periódico. Aproveito para te desejar
Feliz Natal e doce 2009!! Mesmo
não te conhecendo, fiz questão de
registrar meu reconhecimento a
este belo trabalho.
Cordialmente,
Valdemir Paiva
Sócio-Diretor de Atendimento
KONTA PROPAGANDA
Sra. Editora,
A política adotada pelo presidente
Domingos Filho em relação aos
servidores, é um exemplo para

todas as instituições brasileiras,
quer sejam públicas, quer
sejam privadas. É notável que
exatamente do mundo político,
surja essa compreensão de um
colaborador valorizado e coparticipe de um projeto. Desse
modo, o trabalho é feito com
motivação, alegria e orgulho,
podendo assim fazer cumprir a
missão da instituição. No caso
da Assembléia, essa sintonia
entre dirigentes e servidores traz
em si um significado maior, de
fortalecimento da democracia.
Isso está levando a Casa do Povo
para junto do povo. É um trabalho
que orgulha todos os cearenses.
Atenciosamente,
Evandro Antônio Leite

Cultura > Dicas de literatura e cinema

FILME

CD

Prezada Sra. Sílvia Goes,
A construção de um complexo
de auditórios para a realização
dos debates das comissões
técnicas da Assembléia Legislativa
do Ceará é, sem dúvida, um
instrumento de fortalecimento
da participação popular. Pelo que
eu sei, é no âmbito das comissões
que acontecem as audiências
públicas, ou seja, onde iniciativas
e projetos são discutidos antes
de se transformarem em leis.
Isso significa que, agora, os
cearenses estarão participando da
elaboração das suas leis. Além de
notável, é pioneiro no País.
Dagmar de Alcântara
Recife, PE

Senhora Sílvia,
O Programa Jovial é mesmo muito
legal. Li no jornal da Assembléia que o
programa ia começar e assisti no dia
que foi ar e achei o máximo.
Para os jovens é bom saber que existe
um lugar onde é possível falar dos
problemas daqueles que podem
resolvê-los e criar para nós melhores
condições de educação e de trabalho.
O cenário é demais, muito lindo.
Liizzyanne de Souza
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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.

>>Cibele Fabrícia, jornalista

>> Francisco das Chagas Souza, servidor

>> Sérgio Aguiar, Deputado (PSB)

>> Silmara Diógenes, chefe do setor de
engenharia da AL

Déjà Vú é uma expressão
francesa
para definir a impressão de já ter visto ou
experimentado anteriormente uma situação que, conscientemente, sabemos, está
acontecendo
pela
primeira vez. No filme
não é diferente. Um agente do FBI começa a experimentar sentimentos de
déjà vu sobre uma mulher assassinada. “O filme nos envolve do começo ao
fim, e é preciso um raciocínio rápido”,
ressaltou a jornalista.

No decorrer dos anos,
Luiz Gonzaga foi simbolizando o que melhor se tem da música
nordestina. Ele foi o
primeiro músico assumir a nordestinidade representada pela sanfona e pelo
chapéu de couro. Cantou as dores e os
amores de um povo que ainda não tinha
voz. “Luiz Gonzaga é uma figura popular
e cultural no imaginário da população
nordestina. Ainda não surgiu uma pessoa que representasse tão bem a nossa
região”, completou o servidor.

O CD de Maria Rita intitulado Samba Meu
está repleto de sambas inéditos de grandes compositores, e foi
produzido por Leandro
Sapucahy. A cantora
contou também com a participação
especial da Velha Guarda da Mangueira. Sua música de trabalho é “Tá Perdoado”, de Arlindo Cruz. “Acho a Maria
Rita uma cantora completa, que deve
ser valorizada pela sua voz que é uma
melodia para os nossos ouvidos”, comenta o parlamentar.

O DVD “Nando Reis e
os Infernais” faz parte do projeto Luau da
MTV e a Universal Music. Foi gravado ao vivo na Praia Vermelha,
cidade de Ubatuba
em São Paulo. Para Silmara, o ponto alto do
DVD é a música “Resposta”, um dueto
com o cantor Samuel Rosa, da banda
Skank. “Sou tão apaixonada por este
DVD que fui a Praia Vermelha para
conhecer o local onde foi realizada a
gravação”, confessou.

