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TV Assembleia
agora retransmite
para todo o Brasil
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Digital > Analógico

Carta ao Leitor

TV Assembleia já pode ser
assistida em todo o Brasil

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

Olá, caro leitor! Chegamos a nossa 34ª edição com boas notícias para
você. A TV Assembleia (Canal 30) iniciou a sua retransmissão via satélite
para todo o Brasil. Mais cearenses
podem assistir à emissora em qualquer lugar do País. Você verá que pode
acompanhar as atividades da Casa direto do seu telefone celular, por meio
do AL Mobile, mais uma ferramenta
para fiscalização e acompanhamento
dos trabalhos dos seus representantes.
Nesta edição você ficará sabendo
também, que o Ceará poderá ganhar
mais uma vaga de deputado estadual
e outra de deputado federal na legislatura 2011/2014. Como presidente do
Colegiado dos Presidentes das Assembleias do Brasil, o deputado Domingos
Filho vai reunir a entidade para discutir
a situação dos Estados que perderão
representantes. A Assembleia Legislativa já está analisando 33 pedidos de

emancipação de distritos.
Você poderá acompanhar ainda o
andamento das obras de melhorias na
infraestrutura da Assembleia e que vão
facilitar o trabalho dos parlamentares
e dos servidores e terão impacto direto
no aumento de produtividade e serviços
oferecidos aos cearenses.
Conhecerá mais uma ferramenta de
comunicação colocada à sua disposição:
a Web Rádio, da Rádio FM Assembleia
96,7 Mhz que agora está na internet levando notícias que poderão ser acessadas de qualquer parte do mundo.
Por fim, caro leitor, você conhecerá os novos temas em discussão no
Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos da AL em 2010: o Pacto
Convivência Sustentável com o Semiárido e o Pacto pela Vida, que buscará
políticas públicas para reduzir o uso
de drogas em nosso Estado. Continue
conosco e boa leitura!

espaço do leitor
se ligue!

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará

Telefone
(0XX85)

3277.2500
Fax
(0XX85)

3277.2753
Email

ouvidoria@al.ce.gov.br

site

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

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

Minhas palavras são de parabéns
pelo trabalho que a Assembleia
Legislativa programa e realiza,
em termos de documentários. É
algo modelar, pela competência da
equipe responsável: roteiro, texto,
seleção de material, escolha de
entrevistados e apresentação. O que
está feito e programado, proclame-se a
importância desse acervo, não apenas
para a presente geração, mas para as
futuras, pela certeza de instrumento a
ser manuseado como valiosas aulas
de História, Biografias, Literatura. O
trabalho sobre Gustavo Barroso está
primoroso; pela ótica desenvolvida

restaura-se a importância de um dos nossos
maiores escritores, ao mesmo tempo em que
provoca mais leitores.
Creio que exemplares desse trabalho
serão enviados a escolas de nosso Estado,
estimulando o prazer da leitura de um dos
mais prazerosos textos de nossas letras.
O Ceará pensa e produz!
Adísia Sá
Parabenizo pela produção do documentário
sobre o grande Gustavo Barroso,
destacando valiosos depoimentos que
perfizeram um documento histórico do
mais alto valor, inclusive enfocando o
integralismo praticado pelo escritor, a

marca mais difícil de sua personalidade.
Transmita a toda equipe produtora meu
aplauso pelo precioso trabalho.
Cid Sabóia de Carvalho
É louvável a preocupação do deputado
Domingos Filho de integrar a população
do Interior e seus representantes com a
Assembleia Legislativa e todos os seus
serviços. Refiro-me ao projeto Unilece, que
promove uma integração e interação, em
tempo real, do povo de todo Estado com
os seus representantes. De parabéns está o
deputado e toda Mesa Diretora.
Marly Alcântara do Vale
Fortaleza, CE

Tv Assembleia agora em todo o país
O satélite transmitirá para 14 milhões de antenas parabólicas domésticas de todo o território nacional.
TV Assembleia iniciou a sua retransmissão via satélite para
todo o Brasil, por meio de sinal digital. “A
TV Assembleia no satélite está ampliando a possibilidade de mais cearenses
poderem assistir à emissora. É mais um
tento tecnológico que a Mesa Diretora
marca”, ressalta o diretor da emissora,
Leonardo Borba. Essa é a mais importante das inovações anunciadas pelo
presidente da Casa, deputado Domingos
Filho (PMDB), que democratiza as informações do Legislativo aos municípios
cearenses e a todo território nacional.
O presidente da Casa destaca também o funcionamento do novo serviço
de transmissão da TV Assembléia via
telefone celular. “Qualquer cidadão que
tenha o software Windows Mobile e
tecnologia 3G no seu aparelho móvel
poderá assistir às sessões de qualquer
parte do planeta”, comemora ele, informando que o acesso será gratuito.
“Teremos um portal específico para o

Dário Gabriel
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>> Leonardo de Borba, diretor
da TV Assembleia.

>> Gilson Moreira, engenheiro
eletrônico da Radio e TV Assembleia

cidadão se inscrever. Ele pode acessar
de qualquer operadora”, esclareceu.
De acordo com o engenheiro eletrônico e técnico responsável pela TV e
rádio FM Assembleia, Gilson Moreira, o
satélite Star One C2, onde o sinal está
hospedado, é captado em transmissões
de modo digital e/ou analógico para 14

milhões de antenas parabólicas domésticas de todo o território nacional.
Segundo ele, a maioria das antenas
parabólicas aponta para esse satélite, já
que ele hospeda as maiores redes de televisão do Brasil, como Globo, SBT, Bandeirantes, Record, Rede TV, TV Senado,
TV Câmara, TVE Brasil, dentre outras. “A

grande maioria dos usuários de parabólicas domésticas não precisará modificar o
direcionamento da antena para captar o
sinal da TV Assembleia”, destaca o engenheiro. Gilson Moreira informa que serão
instaladas nos municípios cearenses estações retransmissoras de televisão, dando oportunidade à população de receber,
também, os sinais da TV aberta.
O engenheiro acrescenta que os
possuidores de sistemas de parabólicas
domésticas terão de utilizar o receptor
de satélite digital, ou analógico e digital,
mais conhecidos como ANADIG, para
captarem a TV Assembleia e os outros
canais instalados no satélite.
Atualmente, a TV Assembleia canal 30 UHF é transmitida para toda
a Região Metropolitana de Fortaleza,
Grande Juazeiro e Baixo Jaguaribe por
meio de parceria com as TVs Verde Vale
e Sinal. Enquanto, a sessão plenária é
transmitida ao vivo pela TV Ceará para
os 184 municípios cearenses.

Acesso a qualquer hora e em qualquer lugar
A partir de agora, o cidadão não
precisa esperar chegar em casa para
sintonizar a TV Assembleia (canal 30)
e assistir os debates dos deputados.
Ele pode fazer isso com o próprio
celular. O processo é simples: basta
ter um aparelho celular, de qualquer
operadora, que tenha o programa
Windows Mobile. Com isso, a transmissão acontece em tempo real.

Para Domingos Filho, a chegada
do Legislativo via Mobile é mais uma
demonstração de como a Assembleia
está preocupada com a transparência
de suas atividades. “Com as transmissões por celular, o Parlamento vai estar
no bolso de qualquer cidadão. A cada
dia, estreitamos mais os laços com a
sociedade”, justifica Domingos Filho.
Segundo o chefe do Departamento

de Informática, Luiz Eduardo Lima e Silva, o sistema é simples e as qualidades
da conexão e da imagem vão depender
da tecnologia do aparelho. “O celular capta os sinais daqui pela internet.
Então, num aparelho mais moderno, é
normal que seja rápido. Mas a diferença
de velocidade é pouca se comparada a
um mais simples. Cerca de quatro segundos”, garante ele.
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TSE > Eleições

Distritos > Emancipação

Domingos articula reunião do CPAL para
discutir redistribuição de vagas nos parlamentos.
Ceará pode ganhar mais uma cadeira na Assembleia Legislativa e outra na Câmara Federal.
presidente do Colegiado dos Presidentes de Assembléias Legislativas do País (CPAL), deputado Domingos
Filho (PMDB-CE), está articulando reunião conjunta da entidade com a União
dos Legislativos do Brasil (Unale) para
discutir a redistribuição do número de
representantes de cada Estado nas casas
legislativas, federal e estaduais, em função da estimativa populacional como
prevê a Constituição do Brasil.

O

O Ceará, por
exemplo, ganharia
mais uma vaga na
Câmara Federal,
passando de 22 para
23 o número de
deputados federais;
e mais uma cadeira
na Assembleia,
passando de 46 para
47 representantes.
A resolução que modifica o número
de deputados federais de alguns estados
provocará também alterações no quantitativo de integrantes nas assembleias
legislativas desses estados e poderá valer já para o pleito de 2010. O Ceará, por
exemplo, ganharia mais uma vaga na
Câmara Federal, passando de 22 para
23 o número de deputados federais; e
mais uma cadeira na Assembleia, passando de 46 para 47 representantes.
Enquanto isso, outros Estados como Rio
de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Sul,

>> Deputado Domingos Filho (PMDB)
preside o Colegiado dos Presidentes de
Assembleias do Brasil.

perderiam representantes.
A redefinição dos quantitativos
de deputados federais consta de uma
minuta do Tribunal Superior Eleitoral,
apresentada pelo ministro Arnaldo Versiani, que é o relator das instruções para
a eleição deste ano, feita a pedido da
Assembleia Legislativa do Amazonas. A
alteração está de acordo com a Constituição Federal (artigo 45, parágrafo 1º)
e com a Lei Complementar 78/93 que
normatiza a atualização das bancadas
federal e estaduais em função da estimativa populacional do IBGE, algo que
não é feito desde 1994. Porém, somente depois de debater com representantes dos partidos políticos, Ministério
Público, Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB) e demais interessados no assunto, é que o Ministro decidirá se leva a
minuta ao plenário do TSE.
Presidentes de assembleias dos Estados que perderão representantes têm
solicitado ao presidente do CPAL, Domingos Filho, uma reunião da entidade
para discutir o assunto. Eles defendem
que, como a medida será adotada já
para o pleito deste ano, que vai eleger
representantes para a legislatura de
2011/2014, que sejam levados em consideração os números apurados pelo
IBGE no Censo de 2010. Segundo Domingos Filho, ainda não há local nem
data definida para o encontro. Como
presidente do Colegiado, o deputado
disse que considera razoável a reivindicação desses Estados: “Se o pleito
é em 2010, é razoável que se leve em
consideração os números do Censo do
mesmo ano”, afirmou ele.

Entenda
A Constituição Federal prevê a distribuição de cadeiras
em função do número de habitantes por Estado, ao mesmo
tempo em que estabelece um
limite máximo de 513 parlamentares na Câmara Federal. E
é isso que implicará em perda
de cadeira para alguns e ganhos para outros Estados que
tiveram aumento populacional.
O numero de deputados estaduais é o triplo da representação federal do Estado.

Quem ganha,
quem perde.
Os estados do Rio
de Janeiro e da Paraíba
perdem duas vagas de
deputados federais cada
um. Rio Grande do Sul,
Paraná, Maranhão, Goiás,
Pernambuco e Piauí
perdem uma cadeira na
Câmara cada um.
O Pará é o estado que
mais ganha em vagas, sobe
de 17 para 20 deputados
federais a partir de 2011.
Minas Gerais aumenta duas
cadeiras em sua bancada.
Já Amazonas, Rio Grande
do Norte, Ceará, Bahia e
Santa Catarina ganham um
deputado cada um.
Permanecem inalteradas
as representações de São
Paulo, Espírito Santo,
Alagoas, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul,
Distrito Federal, Sergipe,
Rondônia, Tocantins, Acre,
Amapá e Roraima.

veja+noportal
http://agencia.tse.gov.br/
sadAdmAgencia/noticiaSearch.
do?acao=get&id=1280469

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) recebe pedidos de emancipação ao lado do secretário da Fazenda, Mauro Filho e do líder do Governo, deputado Nelson Martins (PT).

Autorizações para plebiscitos serão
emitidas até o começo de junho
Assembleia Legislativa já recebeu 33 pedidos de criação de novos municípios
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB), informou que os decretos
que autorizam a realização de plebiscitos sobre a emancipação de distritos
devem ser emitidos pela Casa até, no
máximo, o começo de junho. A consulta
popular será promovida pelo Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) juntamente com
as eleições gerais deste ano, previstas
para 03 de outubro. O total de pedidos
de emancipação protocolados na Casa
até o dia 19 de fevereiro chega a 33.
Apesar da fixação de prazo para

O

anunciar o resultado dos pareceres, o
peemedebista esclareceu que não há
impedimentos para outras localidades
pleitearem sua independência política
no segundo semestre. Novos processos poderão ser protocolados. Porém, o
plebiscito será realizado apenas dentro
de quatro anos, pois o TRE precisa ser
comunicado com antecedência para
preparar as urnas eletrônicas. Para Domingos Filho é preciso ter uma grande
campanha de conscientização popular
sobre a importância de ser independente. “Tem que se distanciar daí qual-

quer disputa política. Todos precisam
unir-se”, afirmou.
A emancipação de distritos se tornou possível com a aprovação da Lei
Domingos Filho, que estabeleceu os
critérios. Porém, a entrega da documentação à Presidência da Assembleia
é apenas o começo do processo. Os documentos serão analisados pela Mesa
Diretora da AL, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e
também depende do resultado do plebiscito onde a população local dirá se
deseja ou não a emancipação.

distrito junto ao IBGE, Ipea, Tesouro Nacional, Sefaz, prefeitura e TRE.
Esses dados serão repassados aos
relatores dos processos escolhidos
entre os deputados da Casa. Depois
de votado e aprovado esse parecer, a
Mesa Diretora elabora o Decreto Legislativo que deverá ser lido em plenário

e apreciado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa.
Aprovado na CCJR, o decreto segue
novamente para votação em plenário
e só então, se aprovado, o decreto será
encaminhado ao TRE para a realização
de plebiscito para ouvir a opinião da
população do município.

Tramitação do pedido
O pedido de emancipação vale assim
que é protocolado junto à Presidência
da Casa, é encaminhado à Comissão
de Triagem, Elaboração de Propostas e
Emancipação de Novos municípios, para
checagem da documentação exigida. Em
seguida, o pedido é encaminhado à Mesa
Diretora que solicita informações sobre o

saiba+
CONHEÇA OS DISTRITOS QUE
QUEREM EMANCIPAÇÃO
Jurema (Caucaia), Pajuçara
(Maracanaú); Iratinga (Itapajé),
São Pedro do Norte (Jucás),
Icozinho (Icó), Lima Campos (Icó),
Matriz de São Gonçalo (Ipueiras),
Icaraí de Amontada (Amontada),
Antônio Diogo (Redenção),
Monte Nebo (Crateús), Ibiapaba
(Crateús), Aranaú (Acaraú),
Juritianha (Acaraú), Mundaú
(Trairi), Mineirolândia (Pedra
Branca), Almofala (Itarema),
Santa Felícia (Acopiara), José de
Alencar (Iguatú), Iguape do Ceará
(Aquiraz), Várzea dos Espinhos
(Guaraciaba do Norte), Pecém
(em São Gonçalo do Amarante),
Palestina do Cariri (Mauriti),
São João de Aruarú (Morada
Nova), Jamacaru (Missão Velha),
Itapebussú (Maranguape) e Sítio
Alegre (Morrinhos). Caponga
(Cascavel), Canaã (Trairi), Sucesso
(Tamboril), Deserto, Assunção
e Cruxati (todos distritos de
Itapipoca), Santa Tereza (Tauá) e
Guanacés (Cascavel).
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flash do parlamento

Governador faz balanço na abertura dos trabalhos da AL
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB), abriu, no dia dois de
fevereiro, os trabalhos da 4ª Sessão
Legislativa da 27ª Legislatura.
O governador do Estado, Cid
Gomes, fez um balanço da sua
administração e debateu com os
parlamentares. Domingos Filho
elogiou a iniciativa inovadora.
Ainda em fevereiro, o Plenário
sediou a solenidade de entrega
do título de Cidadão Cearense ao
deputado Gony Arruda (PSDB),
primeiro vice-presidente da Casa.
A iniciativa foi do deputado
Fernando Hugo (PSDB).

>> Deputados Roberto Cláudio e Edson Silva, do PSB.

>> Deputados Fernando Hugo (PMDB), Hermínio Resende (PSL), governador Cid Gomes, presidente Domingos Filho (PMDB), e deputados
Sineval Roque (PSB) e Ely Aguiar (PSDC), na reabertura dos trabalhos da AL.

>>Deputados José Albuquerque (PSB); Júlio César e Téo Meneses, do PSDB;
Gilberto Rodrigues (PHS); Lucílvio Girão (PMDB); Edísio Pacheco (PV); e
Vanderley Pedrosa (PTB).

>> Deputado Carlomano Marques (PMDB).

>> Deputados Weber Araújo (PSL), Lucílvio Girão
(PMDB) e Gilberto Rodrigues (PHS) na solenidade
em homenagem a Gony Arruda.

>> Deputados Ferreira Aragão e Heitor Férrer ((PDT), secretário da Fazenda, Mauro Filho e
deputado Nenen Coelho (PSDB).

>Primeiro vice-presidente Gony Arruda é
cumprimentado pelo 3º Secretário da Casa,
deputado Hermínio Resende (PSL).

>> Deputado Sineval Roque (PSB).

>> Deputados Edísio Pacheco (PV) e Roberto Cláudio (PSB), vice-prefeito Tim Gomes, deputado Neto Nunes (PMDB), primeiro
secretário José Albuquerque (PSB) e presidente Domingos Filho (PMDB), recebem o governador Cid Gomes no hall da AL

>> Primeiro vice-presidente da AL, deputado Gony Arruda, com sua família na recepção no hall da AL, ao receber o título
de Cidadão Cearense: a filha Maria Victória, a esposa Camila, o filho Goninho, e seus pais Carmen e Esmerino Arruda.

>> Deputados Vasques Landim (PR), Moésio Loiola e Professor
Teodoro, do PSDB.

>> Deputados José Sarto (PSB), Neto Nunes (PMDB), Rachel Marques
e Arthur Bruno, do PT.

>>Deputados Ronaldo Martins (PRB); Manoel Castro e Lívia
Arruda, do PMDB

>> Deputados Welington Landim (PSB), Dedé Teixeira (PT), a diretora
geral da AL, Sávia Magalhães e a diretora administrativa, Lise Novais

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB)
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Infraestrutura > Melhorias

Download > Internet
A voz do povo

José Albuquerque prevê aumento de
produtividade com entrega de novas obras
á quem encare a realização de
obras como algo pura e simplesmente ligado à melhoria da infraestrutura de um prédio. Porém, há projetos que
conseguem ter um impacto para além
disso. É o caso do pacote de construções
da Assembleia Legislativa, que, segundo
o primeiro secretário da Casa, deputado
José Albuquerque (PSB), começa a ser
entregue já no final de março. O primeiro
equipamento previsto para ser inaugurado é o estacionamento, uma demanda
antiga dos servidores da AL. Há seis meses, um terreno na avenida Pontes Vieira
está alugado ao Legislativo exclusivamente para os funcionários terem onde
guardar seus carros.
A partir de abril, todos poderão utilizar o
novo estacionamento em qualquer um
dos expedientes. E o impacto no dia-adia da Casa será imediato. “É claro que
a produtividade vai aumentar! Quando
você tem um equipamento melhor para
trabalhar, você fica mais tranquilo e vai
produzir mais do que se estiver num ambiente em que não gosta. Nós estamos
aqui pensando sempre no melhor para
os servidores”, afirma.
O parlamentar comemora a previsão
de aumento de produtividade, que está
diretamente ligada à maior procura da
população pelos serviços oferecidos gratuitamente pela AL. Ele lembra do salto
de qualidade nos debates proporcionado
pela construção do Complexo de Comissões. Desde que foi entregue no ano passado, até sete audiências públicas podem
ser realizadas simultaneamente. Antes,
este número não passava de dois.
José Albuquerque cita ainda o Memorial
Pontes Neto, recentemente reformado,
e o Anexo II, prédio que concentrará

Máximo Moura

Novo estacionamento para servidores será entregue no final de março

H

“Uma obra que já deveria ter sido
realizada há mais tempo, por ser de
extrema necessidade. Sempre foi uma
dificuldade para todos os servidores
encontrarem um local decente para
estacionar seus veículos.”
Bebeto Portela – chefe da Divisão

FM Assembleia lança Web Rádio e
amplia cobertura jornalística
A emissora apresenta também novas atrações em sua grade de programação.

de Expediente Legislativo
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“É claro que a produtividade vai aumentar! Quando
você tem um equipamento melhor para trabalhar, você
fica mais tranquilo e vai produzir mais do que se estiver
num ambiente em que não gosta. Nós estamos aqui
pensando sempre no melhor para os servidores”

administrativo da Coordenadoria de
Comunicação Social.

pleno vapor e em fase final: tanto o estacionamento quanto o restante das
obras”, comenta.
Na análise do primeiro secretário, a
evolução das edificações já superou
as expectativas da Mesa Diretora. Tudo
graças ao empenho das diretorias que
gerenciam a aplicabilidade dos recursos e dos funcionários envolvidos na
construção dos pilares em si. “Isso vai
fazer com que a população procure
cada vez mais a Assembleia”, anteviu.

“A criação de um estacionamento
para os servidores da Casa foi uma
ótima idéia do presidente Domingos
Filho (PMDB). Além de evitar o
engarrafamento na rua Barbosa de
Freitas, o novo espaço nos garante
segurança e comodidade”.
César Segundo – auxiliar

administrativo e técnico
de Informática do Complexo
das Comissões.
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>> Deputado José Albuquerque (PSB), primeiro secretário da AL

as sedes da Ouvidoria, do Conselho de
Altos Estudos e Assuntos Estratégicos e
da Universidade do Parlamento, além de
um auditório de cultura com capacidade para 500 lugares.
De acordo com ele, a quadra chuvosa
habitual do primeiro semestre do ano
não deve atrapalhar o andamento das
edificações, que já têm recursos assegurados. “A Assembleia cresceu demais. Mas não tenha dúvidas de que
todos vão ser entregues. Está tudo em
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FM Assembleia
96,7 Mhz disponibilizará
aos cearenses, a partir do mês de março, por
meio da Internet, a Web Rádio Assembleia, com informações e notícias sobre o Legislativo Cearense. Desta forma, em qualquer parte do mundo, o internauta terá acesso ao conteúdo produzido
pela emissora. “Este material poderá, inclusive ser reproduzido ou retransmitido, desde que citada a fonte”, informou a diretora da rádio, jornalista Fátima
Abreu. A programação jornalística estará disponível para download no endereço
da Assembleia na Web, www.al.ce.gov.br, bastando ir ao link da FM Assembleia.
A rádio FM Assembleia já é transmitida ao vivo pelo Portal do Poder Legislativo. Segundo a jornalista Fátima Abreu, o grande diferencial da iniciativa é que a Web Rádio
vai garantir uma cobertura jornalística mais ampla dos fatos ocorridos no plenário e
comissões da Casa. “Muitos debates realizados na AL não vão ao ar porque não temos
espaço na grade de programação da rádio”, justifica. A Web Rádio vai possibilitar, ainda,
que esse conteúdo seja reproduzido pelas inúmeras emissoras de rádio espalhadas pelo
Estado, assegurando que as informações cheguem aos mais distantes municípios cearenses. Os programas culturais e musicais também estarão disponíveis ao internauta no Portal. Este
conteúdo será atualizado semanalmente mas não poderá ser baixado por meio de download.
O coordenador do Departamento de Planejamento e Informática da Assembleia, Luiz Eduardo Lima e Silva, ressalta que a Web Rádio Assembleia foi desenvolvida na tecnologia
PHP (Personal Home Page), uma tendência no setor público. Ele diz que embora a
atualização da programação seja semanal, “a previsão é que essa capacidade
de armazenamento seja ampliada para que o conteúdo permaneça mais
tempo disponível ao internauta”. Luiz acrescenta que a programação
da rádio está sendo digitalizada. “Nossa intenção é fazer um
s
o
g
arquivo digital”, revela.
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“O estacionamento vai viabilizar
mais conforto e segurança para
os servidores do Poder. A melhoria
também se concentra no fato de
agilizar os trabalhos da Assembleia,
uma vez que, a partir de agora, fica
mais cômodo chegar até a Casa”.
Helder do Vale – auxiliar
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Após as reformas físicas,
que ampliaram as instalações
da rádio FM Assembleia, a
emissora também vai renovar a
sua grade de programação. De
acordo com a jornalista Fátima
Abreu, diretora da rádio, muitas surpresas estão reservadas
aos ouvintes. “Nós estamos desenvolvendo com todo carinho
e visando sempre melhorar a
qualidade de nossas transmissões, uma programação recheada de novidades”.
A FM Assembleia, após a
reforma, aumentou de um para
três o número de estúdios, que
serão inaugurados em março e vão reforçar ainda mais
a cobertura das atividades do
Poder Legislativo. De acordo
com Fátima Abreu, as melhores
condições de trabalho estão
permitindo as inovações.
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veja+noportal
Como acessar:
A Web Rádio será disponibilizada
no endereço:
http://www.al.ce.gov.br/radio/
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Ação Parlamentar

cultura
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
DIVULGAÇÃO
DE DETENTOS

ACESSIBILIDADE

TRANSPARÊNCIA
NA SAÚDE

EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

ISENÇÃO
EM CONCURSO

O deputado Ely Aguiar (PSDC)
é autor de projeto de lei, que tramita na Assembleia Legislativa,
determinando a publicação de
informações relativas à liberação de detentos apenados que
estejam cumprindo ou tenham
cumprido penas em casas de detenção do Estado. Na divulgação
devem ser informadas as razões
da liberação do preso. A proposta
prevê ainda que, em caso de fuga
de detentos julgados, a Secretaria
de Justiça e Cidadania deverá publicar a fotografia dos foragidos e
o seu grau de periculosidade.

Deputado Professor Teodoro
(PSDB) é o autor do projeto de indicação que institui o Fundo Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência no Ceará. O Fundo será constituído pelos recursos
advindos de multas aplicadas às
empresas que descumprem a Lei
da Cota de trabalho para a pessoa
com deficiência; de organismos internacionais de cooperação, dentre
outros. Os recursos serão aplicados
em projetos destinados à capacitação profissional e geração de empregos e renda para pessoas com
deficiência e veiculação das ações
desenvolvidas para o segmento.

Projeto de lei, apresentado
na Assembleia Legislativa pela
deputada Ana Paula Cruz (PRB),
dispõe sobre a divulgação de
informativos na recepção dos
hospitais e postos de saúde da
rede pública do Estado. Esses informativos serão disponibilizados
por qualquer meio de divulgação
exposto ao público, escrito em
papel e afixado em local de fácil
visualização. Neles devem estar
contidos os nomes dos médicos
de plantão e os respectivos horários de atendimento nas unidades estaduais de saúde.

O deputado Ferreira Aragão
(PDT) sugere ao Poder Executivo,
por meio de projeto de indicação, a
criação do programa de treinamento para acompanhar, no ensino regular, o atendimento das crianças e
adolescentes portadoras de necessidades especiais. O programa oferecerá treinamento sobre cuidados
especiais no acompanhamento em
sala de aula e nos demais ambientes
da escola, além de orientações relativas à saúde das crianças e adolescentes com deficiência. A proposta
prevê treinamento obrigatório a
professores e demais funcionários
da rede de ensino.

O deputado Heitor Férrer (PDT)
também encaminhou à apreciação
da Casa, este ano, projeto de indicação que favorece as pessoas com
deficiência. A proposta sugere alteração da lei 13.844/2006, que garante isenção de taxas em concurso
público realizado no âmbito do Poder
Executivo aos estudantes egressos
do ensino público, portadores de
deficiência ou com renda familiar
de até dois salários. Pela lei atual, o
benefício é assegurado somente em
concurso para vagas existentes nos
órgãos do Poder Executivo.O projeto
visa garantir o beneficio a todos os
concursos estaduais.

>> Ely Aguiar (PSDC)

>> Professor Teodoro (PSDB)

>>Ana Paula Cruz (PRB)

>>Ferreira Aragão (PDT)

>> Heitor Férrer (PDT)

O homem que
chegou ao futuro

história de vida do empresário
José Dias Macedo e a trajetória
do Grupo J. Macêdo, contadas por ele
mesmo. É o que retrata o livro “Parece
que foi amanhã – As idéias que levaram ao futuro o empresário, patriarca e
cidadão” organizado, a partir de depoimentos do próprio José Macêdo, por
João de Paula Monteiro e Flávio Paiva,
e traz o selo da Omni Editora. Lançado
no dia 22 de fevereiro, na Livraria Saraiva do Shopping Iguatemi, o livro é
um marco comemorativo aos 90 anos
de José Dias Macêdo e aos 70 anos de
atividade do seu grupo empresarial.
O livro é mais que uma narração
de fatos. É um tributo às idéias de
alguém que chegou ao futuro. É um
recorte dos últimos 20 anos, focado
em meios impressos e circunscrito às

A

respostas dadas pelo empresário José
Macêdo, em diferentes momentos, a
jornalistas, estudantes de jornalismo
e a funcionários das suas empresas.
O leitor conhecerá pensamentos marcantes sobre a vida, os negócios, a
família, valores e crenças, em frases e
em histórias de um homem que, com
seu espírito pioneiro, e a partir do
Nordeste, tornou-se um dos ícones de
uma geração empresarial.

serviço
Onde comprar: livrarias Saraiva
(Shopping Iguatemi) ou no site
www.saraiva.com.br
Preço: R$ 30,00

+cultura
FILME

LIVRO

FILME

LIVRO

O que muda para você?
Segundo o parlamentar, o
projeto tem a finalidade de levar mais proteção às famílias
cearenses. A publicação dessas
informações pelos canais de
comunicação oficiais, além de
proporcionar mais transparência
a esse tipo de informação, ainda
poderá alertar o cidadão de reincidências que poderão acontecer.
Trata-se de um relevante instrumento de “informação”, útil
não apenas à proteção daqueles
que já sofreram ameaças mas,
também, aos diversos órgãos
públicos e privados do Estado do
Ceará, conforme justifica Ely.

Embora exista hoje uma legislação que garante uma cota
de empregos para pessoas com
deficiência, algumas empresas
tentam justificar nos tribunais
que não cumprem a Lei porque
não há deficientes qualificados
para ocuparem as referidas vagas. Segundo Teodoro, como não
há uma política de qualificação
da pessoa deficiente cria-se um
círculo vicioso. Os recursos do
Fundo serão investidos exatamente na qualificação profissional das pessoas com deficiências,
buscando romper esse círculo.

O Projeto objetiva divulgar
para a população cearense, por
meio de informações afixadas
em flanelógrafos ou na própria
parede da recepção dos hospitais e postos de saúde da rede
pública estadual, o nome dos
médicos que estão atendendo
naquela unidade hospitalar. Isso
permitirá ao cidadão que se sentir prejudicado, reclamar à Ouvidoria do Estado. Além da transparência, a medida contribuirá
para diminuir as reclamações e
melhorar a prestação desses serviços a população.

A propositura tem três objetivos claros: capacitar educadores
para atender crianças e jovens
com deficiência; propiciar condições adequadas para a inclusão
destas crianças e adolescentes
portadores de necessidades especiais na rede pública de educação e, ao ampliar com as condições adequadas esse acesso
na rede pública, contribuir para
diminuir o preconceito existente
e oferecer melhores condições
de vida a esses cidadãos.

Com a medida, tanto pessoas
com deficiência como estudantes de baixa renda que estudam
ou concluíram seus estudos na
rede pública de ensino serão favorecidas com a gratuidade nas
taxas de inscrição em concurso
público realizado em todos os
níveis do Estado. Ou seja, a gratuidade se estenderia aos órgãos
do Legislativo, Judiciário e Ministério Público, favorecendo o
ingresso de um maior número
de pessoas carentes e com deficiência no mercado de trabalho.

>> Osmar Baquit, deputado

>> Silvia Góes, Coordenadora de
Comunicação Social da AL

>> Evandro Campos, Departamento
Legislativo

>> Carlos Bezerra, diretor Adjunto
Operacional

“Indico “Coração Valente” para quem é
fã de um filme épico.
Estrelado e dirigido
por Mel Gibson, é
um dos melhores e
maiores filmes produzidos na história
do cinema, devido
ao seu realismo e sua
grandiosidade nas
cenas de batalhas. O diretor soube explorar
bem as cenas de ação em certos momentos
e as de romance em outros, com grande
maestria. Com méritos, o filme deu o Globo
de Ouro e o Oscar de Melhor Diretor para
Mel Gibson nessa superprodução do cinema, além de outros quatro Oscar, incluindo
o de Melhor Filme”.

“Se o seu tempo e
dinheiro são inversamente proporcionais
à curiosidade e a
vontade de conhecer
quatro capitais em
apenas dois dias, viaje com Danusa Leão,
no seu último livro
“De Malas Prontas”. Nele você vai a São
Paulo, Buenos Aires, Berlim e Londres.
O que mais me encantou no livro é que
ela conseguiu me fazer ter simpatia, por
Berlim, capital da Alemanha, país que
até então, só a pronúncia do seu nome,
nos remetia automaticamente à guerra e
seus ditadores”.

““Em Busca da Felicidade é um filme que
nos dá uma emocionante lição de vida e
determinação, através
da história de um pai
desempregado e sua
luta para sustentar o
filho de cinco anos de
idade. Will dá mostras, mais uma vez, de
toda sua capacidade como ator, mostrando
que não é apenas mais um ator comediante.
Uma história fantástica, que em alguns momentos você sente o desespero do personagem claramente, e os dois, pai e filho, vão
superando tudo isso. Uma excelente lição de
vida, que dá uma grande vontade de viver e
seguir um exemplo parecido”.

“Com abordagem de
um tema através de
uma escrita contida,
marcada por alguma
habilidade na elaboração dos personagens, em detrimento
de um tema central:
o terrorismo de mãos
dadas com a religião. Numa série de
atentados cruéis que reproduzem as 10
pragas do Egito e um assassino frio e
sanguinário, o autor Brad Thor, retrata
em O Primeiro Mandamento, um suspense eletrizante. O livro tem uma boa trama
e põe em cheque aquela coisa de que os
EUA não negociam com terroristas”.
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Conselho institui dois fóruns de discussões em 2010
Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Ceará está discutindo dois temas de grande relevância para
a sociedade cearense em 2010: a convivência sustentável com o semiárido e a
prevenção e combate ao uso de drogas.
O Conselho já realizou suas primeiras
reuniões instalando os dois Pactos: o
Pacto Convivência Sustentável com o
Semiárido Cearense e o Pacto pela Vida.
Nos dois fóruns, que vão funcionar nos
moldes do bem sucedido Pacto das
Águas, desenvolvido em 2009, o Conselho de Altos Estudos vai discutir e buscar com a sociedade, políticas públicas
para as respectivas áreas.
A primeira reunião do “Pacto Convivência Sustentável com o Semiárido
Cearense, face às Mudanças Climáticas e
à Desertificação” aconteceu no início de
fevereiro. O secretário executivo do Con-

Edson Junior Pio

Pacto de Convivência Sustentável com o Semiárido e Pacto pela Vida já iniciaram os debates.

O

>> Secretário Executivo do Conselho de
Altos Estudos, Eudoro Santana.

selho, Eudoro Santana, apresentou os
objetivos do órgão, destacando sua função de elaboração de diagnósticos, políticas públicas e legislação para o Estado

nas mais diversas áreas. O encontro contou com a participação de 22 representantes de instituições como Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra (MST), UFC,
UECE, Funceme, Secretaria de Recursos
Hídricos do Estado, comissão técnica do
Programa de Ação Estadual de Combate
à desertificação e mitigação dos efeitos
da seca (PAE), do Grupo Permanente de
Combate à Desertificação (GCCD), e do
deputado Lula Morais (PC do B).
Já o “Pacto pela Vida – drogas, um
caminho para um triste fim” tem como
foco principal o combate às drogas,
especificamente o crack, que tem assolado as famílias cearenses com seu
alto índice de usuários. O seminário de
lançamento do Pacto pela Vida aconteceu nos dias 25 e 26 de fevereiro no
Auditório Almir Pinto, no Complexo das
Comissões Técnicas. O objetivo do Pacto
é discutir políticas públicas, sustentan-

do-se em quatro frentes: prevenção,
tratamento, repressão ao tráfico e ressocialização dos usuários.
Criado em 2007, o Conselho de Altos Estudos teve como primeiro tema
a Água, elaborando um diagnóstico e
um Plano Estratégico para os Recursos
Hídricos do Ceará com a articulação do
Pacto das Águas. O Conselho tem como
objetivo oferecer embasamento técnicocientífico necessário ao planejamento de
políticas públicas e ao processo decisório
legislativo no âmbito da Assembleia.

Santana (PT), Daniel Oliveira (sobrinho
de Eunício Oliveira), claro, pelo PMDB;
Vitor Valim (PHS), Marcelo Mendes
(PTC), Ronaldo Cidrão (PR). Claro, muitos outros (e outras) estão “trabalhando”.

Duarte, Ximenes Filho e Ricardo
Almeida. Chiquinho Feitosa ainda
não se definiu: vai ser 1º suplente de
Senador? Disputará vaga à Câmara
Federal ou à Assembleia? Tem muita
gente aguardando sua decisão.
3 Confirmadíssima as pré-candidaturas de João Ananias Vasconcelos
Neto (PC do B), Edson Silva (PSB), Luiz
Pontes (PSDB), Francisco Pinheiro e
Artur Bruno (PT) à Câmara Federal.
4 Ainda sobre novos estaduais,
anotem: Antonio Carlos, Guilherme
Sampaio (PT) e Antonio Mourão (PDT).

serviço
Para mais informações, contatar
a assessoria de comunicação do
Conselho de Altos Estudos, pelo
telefone 3277.3743

Política Especial
por Antonio Viana de Carvalho
Radialista e Jornalista – site www.antonioviana.com.br

Novos no palanque
A pré-campanha política com vistas ao
pleito do três de outubro vindouro queiram ou não os mais céticos - está
iniciada, digo, nas ruas, bares, hotéis,
estádios de futebol, shows e tudo mais.
É prestar atenção, como diria o mestre
Macário Batista. Com ela, a pré-campanha, as tradicionais candidaturas
(repetições - políticos com mandatos
e que tentam a reeleição) e aquelas
denominadas de “novas”. Vem por aí,
portanto, centenas de postulantes aos
mais diversos postos em disputa.

Eles vêm por aí
Só para federal, entre os chamados
novos, anotem: Pedro Brito e Sérgio
Novais, pelo PSB; Raimundo Macêdo;
Mário Feitoza; Genecias Noronha e
Danilo Forte (PMDB); Carlos Matos
(PSDB), Ilário Marques (PT); Adler Girão
e Lúcio Alcântara (pelo PR).
E os estaduais?
Uma lista grande vem por aí. Os nomes
já badalados pela imprensa e que são
conhecidos: Tin Gomes (PHS), Deuzinho
Filho, Tomaz Holanda (PMN), Camilo

BASTIDORES
1 O deputado Francisco Caminha
(PHS), que anunciara candidatura à
Câmara Federal, desistiu; vai tentar
a reeleição.
2 Os ex-estaduais que querem voltar à ALEC, dentre outros:
Idemar Citó, Giovani Sampaio, Paulo

