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Carta ao Leitor

Ceará > Interinidade

AL bate novo recorde de produtividade

Domingos Filho assume Governo
do Estado e sanciona Orçamento

Sílvia Goes
Editora-geral do
AL Notícias
e-mail: silviagoes@al.ce.gov.br

Olá, caro leitor! A primeira edição
do AL Notícias de 2010 traz para você
uma série de números positivos sobre a atuação dos deputados durante
2009. Mais uma vez, a Assembleia bateu recorde de produtividade. Nos três
anos de gestão do presidente Domingos Filho (PMDB), foram apresentados
mais projetos do que a soma das duas
últimas legislaturas.
Entre 2007 e 2009, 2.611 matérias foram deliberadas, enquanto que,
de 2003 a 2006, o plenário apreciou
1.096 e, de 1999 a 2002, analisou
1.045. Entram na equação os projetos
de lei, indicação, lei complementar e
decretos legislativos.
Por conta disso, a Mesa Diretora
da Casa decidiu intensificar os esforços para que as obras de melhoria da
infraestrutura do Parlamento sejam
concluídas o quanto antes. Dentre os
projetos, o mais esperado é o Centro

Multiuso – um anexo de 21 mil m² que
oferecerá vários serviços aos funcionários e à população.
Você vai ficar por dentro do que
aconteceu durante os oito dias em
que o deputado Domingos Filho assumiu o Governo do Estado. Ele substituiu o governador Cid Gomes e o vice
Francisco Pinheiro, ambos fora do
País, e sancionou a Lei Orçamentária
para 2010, fixada em R$ 13,8 bi.
Vai entender como funciona um
dos setores mais importantes da AL: a
Assessoria de Comunicação Legislativa,
órgão responsável pelas correspondências oficiais da Assembleia, geradas por
requerimentos aprovados em plenário.
E, por fim, conhecerá o trabalho feito
pelos deputados para informar professores, prefeitos, pais e alunos quanto
à gestão do Fundeb, reformulação de
Planos de Cargos e Carreiras. Continue
conosco e boa leitura!

Na ausência do governador e de seu vice, quem ocupa interinamente o cargo é o presidente da Assembleia.
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho
(PMDB), assumiu interinamente o Governo do Estado do Ceará no período de
04 a 12 de janeiro deste ano, na ausência do governador Cid Gomes e do vicegovernador, Francisco Pinheiro, que estavam em viagem ao exterior. Após
assinar a transmissão do cargo ele começou a despachar do Palácio Iracema.
Durante o período, o primeiro vicepresidente do Legislativo cearense, deputado Gony Arruda (PSDB), assumiu a
presidência da Casa. Segundo a Constituição do Ceará, na ausência do governador e de seu vice, quem assume o
cargo de forma interina é o presidente
da Assembleia Legislativa do Estado.
No exercício do Governo, Domingos
Filho sancionou a Lei Orçamentária para

O

2010, fixada em R$ 13,8 bilhões. O valor
do orçamento de 2010 representa um
incremento de 8,1% em relação ao do
ano passado, fixado em R$ 12,7 bilhões.
A Lei seguiu para publicação no Diário
Oficial do Estado. “Deste total, R$ 3,5
bilhões são destinados a investimentos
exclusivos para o desenvolvimento do
Estado”, ponderou Domingos.
O governador em exercício também
promoveu encontro com os dirigentes
de tribunais do Estado e do País. A pauta
principal do encontro foi, segundo Domingos, a troca de experiências entre os
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. “Estamos vivendo um momento de
harmonia entre os três Poderes. O ano de
2010 é atípico no cenário nacional por
causa das eleições e este poderá ser um
assunto para tratarmos aqui”, afirmou.

Queiroz Neto/Casa Civil-CE
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>> Domingos Filho assina a transmissão do cargo e assume interinamente o
Governo do Estado.
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Cara Silvia Goes,
A exploração do Pré-Sal vem gerando
muita polêmica no que se refere
a divisão dos royalties, porque os
Estados produtores permanecem
naquela postura egoísta que sempre
caracterizou a política das regiões
mais ricas do País em detrimento das
menos favorecidas. Por isso, é muito
importante que a Assembleia do Ceará
promova o debate dessa questão e lute
pela participação de todas as unidades
da Federação. O Brasil precisa crescer
como um todo, desconcentrar renda e
distribuir equitativamente sua riqueza
para alcançar um desenvolvimento real.
Paulo de Tarso Araújo Davi
Fortaleza,CE

Prezada Editora,
Quero parabenizar o presidente da
Assembleia, deputado Domingos Filho,
por promover a Lei que dará aos distritos
a oportunidade de se transformarem em
municípios. Moro na Grande Jurema, um
distrito que há anos tenta se emancipar
de Caucaia. Um distrito que mais parece
uma cidade e não recebe a devida
atenção da Prefeitura. Agora pode ser
que a independência vire realidade e a
Jurema possa se beneficiar com mais
desenvolvimento e mais qualidade de vida
pra comunidade.
Rosário Adriano de Pinho
Jurema, Caucaia,CE

Sra. Silvia,
Gostaria de parabenizar a você e a sua
equipe pelo excelente trabalho que é feito
no Jornal AL Notícias. Todos os meses eu
leio a edição que circula no jornal O Povo
e, assim, me mantenho informado sobre o
trabalho dos nossos representantes. É um
jornal muito bem escrito, com excelente
nível de informação e uma belíssima
apresentação. Tudo de muito bom gosto.
Meus cumprimentos a todos.
Atenciosamente,
Erivardo Leite F. Bandeira
Fortaleza, CE

Gony Arruda exerce presidência da AL e recebe dirigente da CBF
No seu primeiro dia como presidente interino da Assembleia Legislativa, o deputado Gony Arruda (PSDB)
recebeu o vice-presidente da Comissão Brasileira de Futebol (CBF), Weber
Magalhães, e dirigentes da Federação
Cearense de Futebol (FCF). O tucano
substituiu Domingos Filho (PMDB) na
presidência da Mesa Diretora até o dia
12 de janeiro, mesmo período em que
o peemedebista ficou à frente do Governo do Estado, por conta da ausência do governador Cid Gomes (PSB) e
do vice Francisco Pinheiro (PT).
Com permanência de dez dias
no Ceará, Weber solicitou visita à AL
para apresentar aos parlamentares

>> Deputados e CBF discutem obras da Copa 2014 em Fortaleza

a impressão da CBF sobre as preparações de Fortaleza para a Copa
2014. Além de Gony Arruda, também participaram do encontro os

deputados Fernando Hugo (PSDB) e
Guaracy Aguiar (PRB). “O Nordeste
está bem posicionado para o Mundial, em especial a capital cearense.

A tradição do futebol aqui é enorme
e o cronograma de obras está sendo cumprido”, afirmou Magalhães.
Gony comentou o corte de R$ 1,8 bilhão no Orçamento da União, anunciado recentemente pelo Governo
Federal. A medida tem reflexo direto
nas cifras previstas para os projetos
de 2014. Ele classificou como “equívoco” a decisão do Congresso Nacional. “Não acredito que o Brasil vá
passar por esse vexame de perder a
Copa. Essa é uma oportunidade única e tem que ser encarada como um
evento transformador e não apenas
esportivo. Nós vamos vai ficar com
um legado enorme”, argumentou.
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Números > Desempenho

AL fecha 2009 com o
dobro de matérias de
legislaturas anteriores
O balanço foi apresentado pelo Presidente da Casa no
encerramento dos trabalhos
residida pelo deputado Domingos Filho (PMDB), a atual gestão da Assembleia Legislativa já contabiliza, em apenas três anos, mais
projetos do que as composições do
Parlamento dos últimos oito anos. Entre 2007 e 2009, 2.611 matérias foram
deliberadas, enquanto que, de 2003 a
2006, o plenário apreciou 1.096 e, de
1999 a 2002, 1.045. Os números foram
apresentados pelo peemedebista em
18 de dezembro, dia em que a AL encerrou os trabalhos do ano passado.
Dessa forma, o número de propostas apresentadas desde o começo
da gestão de Domingos Filho supera
a soma de todas registradas desde o
final dos anos 90. Entram na equação
os projetos de lei, indicação, lei complementar e decretos legislativos. “Se con-

P

tabilizássemos os requerimentos, teríamos dados estratosféricos”, pontuou.
Nas comissões técnicas, mais estatísticas positivas: 159 reuniões ordinárias; 225 extraordinárias; 251 audiências públicas e 228 seminários e
fóruns promovidos nas dependências
da Assembleia somente em 2009. Tudo
por iniciativa dos parlamentares ou solicitação da sociedade civil.
Segundo o presidente, também foram feitas 47 audiências públicas interativas – quando os debates são transmitidos ao vivo para pontos do Interior
(os Legiscentros). Hoje, 25 localidades recebem o sinal. “A meu juízo, isso se deve
à motivação dada pela sociedade a nós,
parlamentares. Isso nos dá a confiança
de que, no final dessa legislatura, vamos
superar as três anteriores”, previu.

Capacitação
Mas a AL não se restringiu às
discussões de políticas públicas. Em
2009, preocupou-se ainda mais com
a capacitação dos seus servidores.
Através do Alecemídia - programa de
formação por Educação a Distância
(EAD), estudantes de 70 municípios
cearenses tiveram acesso a um mundo de conhecimentos e receberam
certificados de conclusão de cursos.
Os estados de Rondônia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mara-

nhão, Bahia, Minas Gerais, Alagoas,
Pará e Piauí também têm alunos
em processo de especialização em
Relação de Fiscalização e Transparência. Ao todo, 2.780 pessoas
coordenadas por 30 tutores. “E são
alunos de todas as camadas da sociedade. Você tem do presidente de
associação de bairro ao juiz de Direito. Temos o melhor equipamento
de todas as assembleias do País”,
atestou Domingos Filho.

Novidades > obras
Comparativo Produção Legislativa
Produção Sessão
Legislativa

Apresentados

Deliberados

Tramitando

2007
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111

2008
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2010 será o ano da
consolidação de metas

27a Legislatura

Atendimentos
A procura por órgãos de atendimento ao público foi outro marco do
ano passado. Conforme o presidente,
o Espaço do Povo registrou, de julho a
novembro, 7.250 atendimentos. Dentre
o perfil dos beneficiados estão sindicalistas, estudantes, integrantes de grupos
religiosos, imprensa e escritórios.
Já no Espaço do Empreendedor –
onde empresas podem regularizar sua
situação junto ao Ministério da Previdência, 465 comerciantes solicitaram

ajuda dos técnicos da AL. Isto, em menos
de quatro meses de funcionamento.
Por fim, o Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos – colegiado
criado para prestar assessoria técnica
à Mesa Diretora sobre temas definidos
como demandas sociais. Em 2009, os
recursos hídricos cearenses foram colocados em pauta, articulação que envolveu 86 entidades e mais de 10 mil pessoas nos vários seminários produzidos
em todas as regiões do Estado.

Agência

Domingos Filho destaca a realização de mais projetos inovadores
s recordes de produtividade alcançados ano passado impulsionaram a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a intensificar o
aperfeiçoamento da estrutura da Casa.
Segundo Domingos Filho (PMDB),
2010 será de consolidação de metas.
A primeira delas é a entrega de um
estacionamento com 174 vagas. Demanda antiga, o novo espaço vai beneficiar principalmente aos servidores
e imprensa. Em seguida, aparece o Memorial Pontes Neto, que já foi concluído e recebe os últimos retoques para
ser aberto à sociedade.

O
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>> Domingos Filho prevê entrega de obras, anuncia programa voltado à cultura regional e a realização de cursos de inclusão digital

Para quem gosta de história, é o
lugar ideal para revisitar a memória política do Ceará. O Memorial traz registros de articulações e conquistas locais
datadas de 1834, na época da chamada
Assembleia Provincial. Por conta disso,
já é considerado o melhor do País, antes
mesmo de ser inaugurado.
Os dois principais meios de interação da AL com a população também serão ampliados. TV e FM Assembleia terão sua área física aumentadas. A rádio
está prestes a ser concluída e a TV terá
as construções iniciadas ainda este ano.
Dentre os projetos, o peemedebista

considera como mais ousado o Centro
Multiuso, anexo onde será oferecida uma
série de serviços. O local abrigará restaurante, agências bancárias, livraria e salão
de beleza, além das sedes da Universidade do Parlamento, Procon e Conselho de
Altos Estudos e Assuntos Estratégicos.
Domingos Filho garantiu que o
aproveitamento do terreno de 21 mil
m² já está todo programado. “Teremos o privilégio de dizer que somos
a Casa com os maiores investimentos
e a que oferece os melhores serviços.
Essa central é a meta final da nossa
gestão”, pontuou.

Cultura e inclusão digital
Esse novo anexo também abrigará
um novo projeto: o AL Cultural, ação que
prevê a abertura de espaço para a realização de manifestações culturais num
auditório com 500 lugares.
Uma das ideias é organizar festivais de música para recordar os gran-

des espetáculos de 40 anos atrás. “Se o
cearense é um produtor de cultura por
natureza, temos que ter esse viés específico. Até o final da nossa gestão, quero
prestar contas na inauguração do Centro
de Multiuso”, adiantou.
Paralelo a isso, a Mesa Diretora vai

viabilizar a realização de cursos de inclusão digital. Em 2009, foram 280 servidores beneficiados. Para este ano, outros
280 devem ser envolvidos. O funcionário
recebe a capacitação de forma gratuita.
Basta procurar o Recursos Humanos da
AL e inscrever-se.

Outras três metas fecham
o plano de ação de Domingos
Filho. A primeira é a transformação da Coordenadoria de
Comunicação do Parlamento
em Agência Assembleia. Desta
forma, os eventos da Casa receberão uma cobertura mais
ampla, propiciando, assim,
maior transparência aos debates dos deputados.
A segunda meta é estender
o convênio com rádios do Interior para a retransmissão da
grade da FM Assembleia. Hoje,
30 emissoras são parceiras. O
presidente quer aumentar esse
número para 100.
Já a terceira meta é articular
o Conselho de Altos Estudos em
torno do “Pacto Pela Vida: Um
Curto Caminho Para Um Triste
Fim”. A exemplo do que foi feito
com os recursos hídricos, o órgão agora vai estudar o avanço
do crack no Ceará e elaborar um
relatório sobre o tema, que será
encaminhado à Mesa Diretora e
ao Governo do Estado.
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flash do parlamento

Universidade do Parlamento forma mais duas turmas
Após dois anos da sua criação, a
Universidade do Parlamento Cearense
realizou, em dezembro, sua primeira colação
de grau dos cursos realizados em parceria
com a Universidade de Fortaleza. Ao todo,
59 concludentes receberam seus certificados
de graduação em Tecnologia em Políticas
Públicas e Tecnologia em Gestão Pública.
Confira também registros do encerramento
dos trabalhos de 2009, da homenagem aos
400 anos de Ministério Público e outros
marcos das últimas atividades do ano
passado.

>> Deputados Weber Araújo (PSL) e Gilberto Rodrigues (PHS).

>> Formandos da Universidade do Parlamento durante a solenidade de Colação de Grau

>> Deputados Vasques Landim e Adahil Barreto, ambos do PR

>> O presidente da Assalce, Luís Edson Corrêa, o presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB), a reitora da Unifor, Fátima
Maria Fernandes Veras e o presidente da Universidade do Parlamento Cearense, deputado Francisco Caminha (PHS)..

>> Presidente interino da AL durante uma semana do recesso parlamentar, o deputado Gony Arruda (PSDB), recebeu dirigentes da CBF
e Federação Cearense de Futebol (FCF). Na pauta de discussões: o andamento das obras estruturantes de Fortaleza para a Copa 2014.

>> Deputados Rômulo Coelho (PSB) e Guaracy
Aguiar (PRB).

>> CPI do Reajuste de Energia encerra trabalhos e diagnostica abuso nos aumentos
implementados no preço do insumo distribuído no Ceará. Relatório foi encaminhado a diversos órgãos ligados direta e indiretamente à defesa do consumidor.

>>Deputado Professor Teodoro (PSDB) entrega
Prêmio Frei Tito a Wanda Sidou, notadamente
reconhecida por sua luta em prol da garantia
dos Direitos Humanos e na defesa de presos
políticos durante a Ditadura Militar.

>> Deputado Osmar Baquit (PSDB).

>> Domingos Filho comanda sessão em homenagem aos 400 anos do Ministério Público. Ele é ladeado pelo governador
Cid Gomes (PSB), o vice Francisco Pinheiro (PT) e a procuradora-geral de Justiça do Ceará, Socorro França.

>> Deputados Sineval Roque (PSB), Téo Menezes (PSDB) e José
Albuquerque (PSB).

>> Socorro França recebe das mãos da deputada federal Gorete
Pereira (PR) o título de cidadania cearense. A procuradora é natural do
Maranhão, mas trilhou sua trajetória profissional toda no nosso Estado.

>> Deputados Edísio Pacheco e Augustinho Moreira, do PV, e Rogério
Aguiar (PSDB).

>> Deputado Artur Bruno (PT).
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informações > esclarecimentos
Máximo Moura

Assessoria > Requerimentos

Seminários discutem Piso Salarial,
PCCR e Fundeb no Interior
As Comissões de Educação e de Trabalho da AL promoveram os encontros.

>> Heráclito Câmara e a equipe da Assessoria de Comunicação Legislativa

Departamento faz comunicação dos atos legislativos da AL
A equipe é responsável pelas correspondências oficias da Casa.
>> Artur Bruno preside debate no município de Camocim

á certa tendência a confundir a
Assessoria de Comunicação Legislativa da Assembleia com o Departamento Legislativo ou mesmo com a Coordenadoria de Comunicação Social. Na
realidade, a Assessoria de Comunicação
Legislativa realiza atividades bem distintas, mas que são de fundamental importância para o pleno desenvolvimento das
atividades legislativas da Assembleia.
A Assessoria de Comunicação Legislativa é o órgão responsável pelas
correspondências oficiais da Assembléia Legislativa do Ceará, geradas por
requerimentos aprovados em plenário.
“Aqui, esses documentos são redigidos,
minuciosamente revisados, têm suas
informações checadas, e só após esse
processo, são encaminhadas para seus
destinos”, explica Heráclito Câmara,

H

“Já mandamos correspondências para líderes comunitários e até para o Papa. A Assessoria
é muito importante. Sem o departamento não adianta aprovar nenhum requerimento de
envio de documento. Pois sem nosso trabalho, a correspondência não chega a tempo”.
>> Heráclito Câmara, coordenador da Assessoria

coordenador da Assessoria.
Passam pelo departamento, anualmente, cerca de cinco mil ofícios, entre
requerimentos, votos de congratulação, de pesar e outros, que são enviados para os mais variados destinos.
“Já mandamos correspondências para
líderes comunitários e até para o Papa.
A Assessoria é muito importante. Sem
o departamento não adianta aprovar
nenhum requerimento de envio de
documento. Pois sem nosso trabalho, a

correspondência não chega a tempo”,
afirmou ele.
Segundo Heráclito, um fator que
tem contribuído para a melhoria da
execução dos trabalhos no órgão é a
atenção dispensada pelo presidente da
Assembleia, deputado Domingos Filho (PMDB). O deputado possibilitou à
equipe novos e modernos equipamentos, que viabilizaram uma melhora no
desempenho das atividades do setor.
A equipe, formada por doze pes-

soas, trabalhou também no processo
de implantação do Protocolo Digital
de Requerimento (PDR), software que
permite a digitalização eletrônica de
documentos. Heráclito explica que o
departamento, por meio de programas, aperfeiçoa suas atividades, uma
vez que o PDR agiliza os procedimentos internos, como preenchimento de
requerimentos e consulta de informações, adiantando o trabalho em cerca
de 72 horas.

om o objetivo de informar e esclarecer professores, secretários de educação, prefeitos, pais e alunos quanto à gestão do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), e
ainda sobre a reformulação do Plano
de Cargos, Carreiras e Remuneração
(PCCR), previsto na Lei do Piso Nacional do Magistério, as Comissões de
Educação, Cultura e Desporto e de Trabalho, Administração e Serviço Público
da Assembléia Legislativa promoveram
a realização de seminários que percorreram todo o Interior do Estado.
Os deputados Artur Bruno (PT) e
Professor Teodoro (PSDB), presidentes

C

das respectivas comissões e idealizadores dos encontros, defenderam amplamente o cumprimento da legislação.
Em diversas oportunidades, o petista ressaltou a necessidade da reformulação do PCCR nos municípios
em que não foi implantada a Lei do
Piso. Segundo ele, só assim, os profissionais de Educação da Região serão
beneficiados com a nova lei.
Durante os meses de novembro
e dezembro, dez municípios foram
contemplados com a realização dos
seminários. Os eventos contaram com
a participação de autoridades, educadores e membros da sociedade civil de
mais de 200 municípios convidados.
As explanações sobre do Fundeb,

A sequência de
encontros teve
início no mês
de outubro em
Fortaleza. Os
demais municípios
contemplados
foram Itapipoca,
Crateús, Limoeiro
do Norte, Camocim,
Guaraciaba do
Norte, Canindé,
Sobral, Juazeiro do
Norte e Quixadá.

como a prestação de contas acerca da
aplicação de recursos, foram lideradas
pelo Professor Teodoro. Já a educadora Haline Cordeiro orientou a discussão
sobre o PCCR das regiões visitadas e sobre o Piso Salarial, que não foi implantado em muitos municípios cearenses.
Os presentes aos debates receberam uma cartilha com um cd, onde
constam as principais leis referentes ao
Magistério, em nível estadual e federal.
A sequência de encontros teve
início no mês de outubro em Fortaleza. Os demais municípios contemplados foram Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Camocim, Guaraciaba
do Norte, Canindé, Sobral, Juazeiro
do Norte e Quixadá.
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares

A deputada Lívia Arruda (PMDB)
propôs, por meio de projeto de indicação, a criação do programa Agente Mediador do Desenvolvimento da
Primeira Infância. O programa, que
funcionaria no âmbito da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social (STDS), tem por finalidade capacitar mulheres da própria comunidade como mediadores de saberes
para as outras mulheres sobre a maternidade e o tratamento a ser dispensado aos seus filhos. Estudos feitos em 1993 indicam que cada dólar
investido em políticas públicas para
crianças de até seis anos representa
US$ 7 economizados em políticas de
compensação e assistência social.

FESTIVAL
CANOA BLUES

INSPEÇÃO
DE VEÍCULOS

SEMANA
DA JUVENTUDE

Incluir o Festival Canoa Blues
no calendário oficial do Estado do
Ceará. A proposta é do deputado
Roberto Cláudio (PSB) e foi encaminhada por meio de projeto de lei à
Assembleia Legislativa. O evento deverá acontecer anualmente, na segunda semana do mês de outubro.
O Festival Canoa Blues, que já teve
edições realizadas em 2008 e 2009,
é aberto ao público e tem impacto
positivo no turismo e cultura da região de Canoa Quebrada, agregando ações de responsabilidade social
voltadas para a comunidade, reposicionando a praia como destino
turístico nacional e internacional.

O deputado Sergio Aguiar (PSB)
é autor do projeto de indicação
em apreciação da Assembleia que
propõe a criação do programa de
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso no Estado do Ceará. O
propósito é garantir a manutenção
correta dos veículos e desestimular
a adulteração dos dispositivos de
controle de emissões, contribuindo
para a melhoria da qualidade do
ar e economia de combustível. Ou
seja, manter as emissões no licenciamento dentro dos padrões ambientais estabelecidos. A inspeção e
certificação de veículos seriam obrigatórias e feitas anualmente.

Envolver os jovens em eventos
que debatam políticas para a juventude e estimular a participação
deste segmento da população nos
espaços gerais de decisão são alguns dos objetivos do projeto de lei
apresentado pelo deputado Dedé
Teixeira (PT), que institui a Semana
da Juventude. Pela propositura, que
tramita na Assembléia Legislativa, a
semana seria realizada anualmente, nos últimos sete dias do mês de
setembro, e integraria o Calendário
de Eventos Oficiais do Estado do
Ceará. Durante a Semana, todos
os órgãos públicos desenvolverão
atividades alusivas à data.

>> Lívia Arruda (PMDB)

>> Roberto Cláudio (PSB)

>> Sérgio Aguiar (PSB)

>> Dedé Teixeira (PT)

FRAUDE BANCÁRIA

AGENTE MEDIADOR

Projeto de lei do deputado
Ronaldo Martins (PRB), que tramita na Assembleia Legislativa,
obriga as instituições financeiras
a informar aos seus clientes sobre as fraudes cometidas contra
a instituição. O projeto determina, ainda, que o banco mantenha
seu cliente informado sobre as
medidas de prevenção contra essas fraudes, apresentado instruções sobre o uso desses recursos.
A proposta estabelece que caberá
à instituição, além de repassar,
por meio de correspondência,
essas informações ao cliente, que
elas sejam disponibilizadas em
sua página na internet.
>> Ronaldo Martins (PRB)

Theatro José de Alencar reabriu
suas portas no dia 06 de janeiro dando continuidade a programação
comemorativa dos 100 anos de sua
fundação, que transcorre no dia 17 de
junho. A agenda está em cena desde junho de 2009 e prossegue até dezembro
de 2010. O projeto Visita Guiada ao Theatro será mantido por todo o ano, bem
como dias de programação gratuita de
circo, dança, música e teatro.
Vários espetáculos se destacam no
mês de janeiro, como a comemoração
dos 40 anos de atividades artísticas do
ator Ricardo Guilherme com diferentes espetáculos solos realizados todas
as terças-feiras do mês, encerrando as
apresentações com a peça “Apareceu a
Margarida” (26/01), que encena há mais
de 25 anos.
Fechando a programação de janeiro, a Tear Cia. de Teatro traz de volta aos

O

2010: Ano do Centenário

do Theatro José de Alencar

palcos A Saga de uma Certa Bárbara,
solo da atriz Juliana Carvalho, dirigido
por Sidney Souto e musicado ao vivo
por Rodrigo de Oliveira. Idealizado em
2004 pela Tembiú – Alimento de Alma,
o projeto de montagem do espetáculo
veio falar do feminino e de sua natureza
selvagem, dizer que elas resistem mesmo obscurecidas sob o semblante da
submissão. Dias 29, 30 e 31 de Janeiro,
às 19h no Palco principal do Theatro.

serviço
O Theatro José de Alencar
Entrada:
R$5,00
e R$10,00
funciona
de terça
à sexta a partir
das 8h e aos sábados, domingos
e feriados a partir das 13h.
Praça José de Alencar, s/n,
Centro Fortaleza-Ce
Fone: (85) 3101-2567

+cultura
LIVRO

LIVRO

FILME

CD

O que muda para você?
O autor do projeto diz que
tem sido comum as fraudes,
principalmente na internet,
conhecidas como Phishing
Scam, que consiste no envio
de e-mails fraudulentos, onde
o autor, através de Engenharia
Social, convence o usuário a
baixar e executar um programa malicioso. Com as medidas
apontadas no projeto, busca-se
garantir o mínimo de esclarecimento aos clientes da rede
bancária sobre essas fraudes e
reduzir o número desse tipo de
ocorrências que lesam o consumidor e a própria instituição.

O Projeto Mediadoras do Desenvolvimento da Primeira Infância foi criado pelo Instituto de
Promoção da Nutrição e Desenvolvimento (Iprede) como uma
ferramenta de auxilio no combate à desnutrição. Por meio do
programa, as próprias mães receberam formação para atuarem
junto às demais mães no tocante
procedimentos e atitudes voltados para os cuidados necessários
à promoção do desenvolvimento
da criança no período da primeira
infância (zero a seis anos). O mesmo procedimento será adotado
pelo projeto proposto por Lívia.

A inclusão do festival no
calendário oficial vai garantir o
apoio do Estado e instituições
públicas à iniciativa, que tem
propiciado emprego e renda
para a comunidade, por meio
do incremento do índice de
ocupação e de serviços locais.
Além do aspecto da empregabilidade, o festival desenvolve
ações voltadas à formação e
profissionalização de crianças e
adolescentes por meio de aulas
de noções musicais, produção
de instrumentos e aproveitamento de material reciclável
oferecidas gratuitamente.

Em tempos de aquecimento
global, a medida vem no sentido de reforçar as ações voltadas
a preservação ambiental e de
combate à poluição. Previsto no
Código Brasileiro de Trânsito, o
Rio de Janeiro foi o único estado do país que implantou, em
1997, o Programa de Inspeção
e Manutenção de Veículos em
Uso. Esses programas já foram
implantados em diversos países,
visando, inicialmente, aumentar
a segurança veicular (inspeção
de segurança), e, posteriormente,
objetivando reduzir as emissões
de poluentes.

O tema juventude deve
ser discutido sempre, todos
os dias. Porém, a decisão do
deputado Dedé Teixeira em reservar uma semana a cada ano
para o debate é, segundo ele,
uma forma de garantir a discussão da temática contemplando toda a complexidade e
diversidade que ela compreende, além de abrir espaço para
as suas diferentes formas de
manifestação. “A juventude
tem que estar no centro das
políticas públicas não apenas
como receptora e sim como
participante ativa”, afirma.

>> Glaucivânia Lacerda,
Assistente de bibliotecária

>> Tereza Borges,
Coordenadora do Cerimonial da AL

>> Heitor Férrer,
Heitor Férrer (PDT), deputado estadual

>> Lana Franklim,
jornalista

“O livro Futuro da
Humanidade,
do
psiquiatra Augusto
J. Cury, nos faz refletir sobre a maneira
como a sociedade
encara cada indivíduo que a compõe.
Seu foco principal
é o tratamento que
recebem as pessoas
abandonadas. A história vivida por nosso
personagem Marco Pólo, embora seja uma
ficção, nos faz sentir profundamente como
a humanidade está se autodepreciando e, a
cada dia mais, vem tapando os olhos para a
realidade. É, sem dúvida, uma lição de vida”.

“Dona Leopoldina foi
uma figura sempre
esquecida pela maior
parte dos historiadores, que, quase
sempre, não fazem
menção à sua participação no momento
de emancipação política brasileira. O livro Dona Leopoldina Um Habsburgo no Trono Brasileiro, da escritora Gloria Kaiser, veio para contar um
pouco a história desta mulher guerreira e
de fino trato que sempre esteve à frente
de seu tempo. Uma obra incrível para os
curiosos sobre a história do nosso País”.

“Chatô - O Rei Do
Brasil, de Fernando
Moraes, é um livro
fabuloso. Rico, divertido e completo, a
obra apresenta o antiherói Assis Chateaubriand, um dos homens públicos mais
influentes do Brasil nas décadas de 1940 e
1950. Faz um paralelo entre o empreendorismo e política ao longo de sua jornada rumo
ao monopólio das comunicações no Brasil e
a nossa história política recente, do coronelismo até à construção de Brasília. Este livro
é, sem dúvida, uma excelente dica de leitura”.

“A Profecia Celestina,
do escritor James Redfield, é um livro que
chegou para iluminar
a nossa compreensão
do futuro. Afinal, ele
trata do saber espiritual
como parte do nosso
cotidiano. É a consciência das chamadas “coincidências”, uma
visão positiva e global sobre a vida humana
na terra. A cada capítulo, o leitor acompanha
as aventuras de um homem em busca da sua
própria verdade. Um romance cheio de ação,
onde o leitor é convidado a participar de uma
saga em busca da verdade espiritual”.
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Política Especial
por Antonio Viana de Carvalho

Procon registra mais de
três mil atendimentos
Edson Junior Pio

O órgão de defesa do
consumidor do Poder
Legislativo resolveu
1.940 processos
igado à Comissão de Defesa do
Consumidor da Assembleia Legislativa e coordenado pelo deputado
Moésio Loiola (PSDB), o Procon Assembleia contabilizou, em seu balanço de
atividades no ano 2009, 3.652 atendimentos relativos a processos.
Destes, 1.940 foram resolvidos e 386
demandas acabaram arquivadas por falta de acordo entre as partes. No levantamento, consta ainda que 327 processos
aguardam apreciação dos técnicos do
colegiado. As análises devem ser feitas
nos próximos meses, quando denunciante e denunciado discutem um meio
do solucionar o impasse.
A maior parte das reclamações diz
respeito a serviços básicos como contas
de água, energia, telefonia móvel e cartões de crédito, protocoladas por meio
do atendimento pessoal e das linhas
diretas com as operadoras de telefonia
móvel Oi, TIM e Vivo.
Também integram o hall de envolvidas em reclamação a Companhia de
Energia Elétrica do Estado do Ceará (Coelce) e a Companhia de Água e Esgoto
do Estado do Estado do Ceará (Cagece).
O serviço contabilizou 1.970 atendimentos durante o ano que passou.
O Procon Assembleia existe na AL
desde 2001, através da resolução de
n° 464/2001, que criou a Comissão de
Defesa do Consumidor. Pelo Regimento
Interno da Casa, é considerado um grupo de trabalho permanente que realiza
audiências de conciliação entre consumidores e fornecedores, nas quais atua

Radialista e Jornalista – site www.antonioviana.com.br

Bancada do rádio
A Assembléia Legislativa do Estado do Ceará se notabilizou ao longo de sua
história por abrigar entre os seus integrantes, um ou mais radialistas. Foi
assim no século passado; no atual e, com possibilidade de termos por muito
tempo o parlamentar extraído dos meios de comunicação. São deputados-radialistas: Gomes Farias, Ferreira Aragão, Edson Silva, Ely Aguiar, Moésio Loiola,
Marcos CaIs e Artur Bruno.

Para 2010
Dos atuais deputados-radialistas, Edson Silva (PSB), Artur Bruno (PT) reafirmam suas candidaturas agora à Câmara Federal, mas, os outros cinco acima
citados são todos postulantes ao Legislativo Estadual. A perspectiva de continuarmos com uma boa bancada do rádio na ALEC é muito grande.

L

>> Dep. Moésio Loiola (PSDB), presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor.

como mediador na busca de solução
para conflitos referentes às relações
de consumo. Conforme Moésio Loiola,
tudo é feito de forma gratuita.
Desde 2006, funciona no Edifício
Senador César Cals – anexo II à sede do
Legislativo. Porém, há a expectativa de
que, a partir deste ano, seja transferido
para um novo prédio idealizado pelo
presidente do Parlamento, deputado
Domingos Filho (PMDB). As construções já iniciaram.

serviço
O Procon atende gratuitamente
das 8 às 12 horas e das 13 às
17 horas, de segunda à sextafeira, no mezanino do anexo
Cesar Cals de Oliveira. O Procon
atende também pelo telefone
0800-2752700. No portal oficial
da Assembleia Legislativa na
Internet, você também pode
encontrar mais informações:
http://www.al.ce.gov.br/procon/

Nomes novos
Pelo levantamento que estamos fazendo, juntamente com outros companheiros que atuam nos meios de comunicação e voltados para o meio
político, podemos citar que Marcos Lima (TV Diário) e Wilson Melo (TV Verde
Vale), de Juazeiro, são nomes fortes para a Assembléia. Os dois são radialistas consagrados.
Passado recente
De 1967 para cá, época em que vim de Tauá para residir em Fortaleza,
lembro-me bem das grandes intervenções dos deputados-radialistas (e
ou vice-versa): Wilson Machado, Paulino Rocha (que já nos deixaram);
Peixoto de Alencar e Narcélio Limaverde, sempre com grandes atuações no
Parlamento. Peixoto aposentou-se, curte suas residências (em Fortaleza e
Icaraí) e Limaverde é uma das maiores audiências da FM Assembléia. Existem
outros nomes, com certeza.
BASTIDORES
Coronel Amarílio Melo, que foi Chefe da Assessoria Militar da Assembléia
e se recupera de tratamento de um câncer, deve disputar vaga ao
Legislativo Estadual pelo PSB. Deve receber importante apoio político
em Caucaia e do governador Cid Gomes, de quem é amigo
Médico Rômulo Coelho, no exercício na Assembléia Legislativa não
se candidatará à reeleição. Confirma apoio ao deputado Mauro Filho,
que assim deve ampliar sua já aguardada grande votação no pleito
que se avizinha.
Heitor Férrer (PDT) satisfeito com a chegada do empresário Adahil
Carneiro, que também disputará vaga à Assembléia pela tradicional
sigla de Leonel Brizola.
Deputado Federal Chico Lopes (PC do B), afirmou ao Política Especial,
na Cidade AM 860, que o seu partido jogou a toalha: “vamos disputar
Câmara Federal.
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