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PALAVRA DO PRESIDENTE

Excelência > Serviços

Assembleia se engaja em movimento
pela sustentabilidade ambiental

AL vai investir na certificação ISO dos setores da Casa

>> Deputado Roberto Cláudio,
Presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará.

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará
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PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
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(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br

O Parlamento cearense entra em uma
importante fase. Junho foi um marco
para os projetos desta Mesa Diretora, que
começam a sair do papel. A Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará passa a
se engajar em um movimento universal
pela sustentabilidade ambiental com a
assinatura do termo de compromisso
com a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), durante a Assembleia
Itinerante em Guaramiranga.
É um orgulho para o Parlamento
cearense ser a primeira Assembleia Legislativa do País a integrar a A3P. São
compromissos com coleta seletiva,
aproveitamento da água das chuvas,
instalação de sensores de presença e
redução de emissões de carbono no
meio ambiente. Compromissos esses
que dependem do engajamento dos
nossos servidores, deputados e a sociedade em geral – que tem o importante
papel de fiscalizar as ações da Casa.
O Parlamento deu outro passo importante para fortalecer ainda mais a
nossa burocracia de carreira com o lançamento de um concurso público com
100 vagas para o nível superior ainda
para este ano. Em maio, já havíamos

realizado convênio com o Centro de
Integração Empresa-Escola para viabilizar que 40 estagiários, também de nível superior, pudessem conhecer mais
de perto a Casa – criando, assim, novos
talentos que terão um conhecimento
cidadão sobre a Assembleia Legislativa.
São muitas as outras medidas lançadas no Pacote de Gestão este mês de
junho. Entre as quais a implantação de
uma rede sem fio para acesso à internet em toda a Casa, a automação de
processos administrativos e legislativos
e a certificação de qualidade em alguns setores da Casa, por exemplo. Foi
também neste mês que a Assembleia
Legislativa criou o perfil desse Poder
no Facebook, buscando acompanhar
o processo de modernização de comunicação entre as pessoas e criou nova
programação na TV Assembleia.
A Mesa Diretora tem muita satisfação em realizar essas ações. Queremos
que os servidores, os parlamentares e o
cidadão tenham este mesmo sentimento.
É com muito trabalho e esforço de todos
que queremos todos esses sonhos se tornando realidade, deixando o Parlamento
Estadual mais moderno e orgulhoso de si.

espaço do leitor
se ligue!

Escreva você também para o Assembleia Notícias. Sua opinião é muito importante! Envie
um e-mail para alnoticias@al.ce.gov.br e colabore com o nosso jornal.

Sra. Editora,
Lí com grande interesse a matéria de
capa da última edição do AL Notícias,
que fala da parceria da Assembleia
com as universidades do Ceará. Esse
envolvimento das universidades com
as diversas instancia representativas
da sociedade é algo desejável e que já
acontece nos países desenvolvidos, onde

o mundo acadêmico atua ativamente
em prol do desenvolvimento. A nossa
Assembleia dá o exemplo. Que a moda
pegue também por aqui.
Franklin Macedo Almada, Fortaleza
Prezada editora,
Achei fantástica a determinação do
Presidente Roberto Cláudio de utilizar o

brasão oficial do Estado do Ceará como
logomarca da Assembleia. Em todos os
Legislativos do País já acontecia assim.
Além disso, como instituição pública,
parecia estranho a AL utilizar uma
logomarca que não fosse o Brasão do
Estado. Parabens!
Hermani Alencar Pedroso
Recife-PE

Departamento Legislativo foi o primeiro setor visitado pelo Presidente
MÁXIMO MOURA
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>>Presidente Roberto Cláudio, presidente da Assalce, Luiz Edson e Regina Memória, chefe da Taquigrafia.

Assembleia Legislativa do Ceará vai investir na certificação
ISO dos setores da Casa, conforme
afirmou o presidente Roberto Cláudio
(PSB) ao dar início à série de visitas
que fará quinzenalmente aos diversos
departamentos, coordenadorias e divisões do Legislativo estadual. Conforme afirmou, “o Legislativo Estadual
deverá ser o primeiro do Norte e Nordeste a receber a certificação”. O primeiro departamento a conquistar a
certificação pela excelência de seu
processo deverá ser o setor de Taquigrafia, que foi também o primeiro a
ser visitado pelo Presidente. O certificado se estenderá as demais divisões
que também integram o Departamen-

A

O primeiro departamento a conquistar a
certificação pela excelência de seu processo
deverá ser o setor de Taquigrafia, que
foi também o primeiro a ser visitado pelo
Presidente. O certificado se estenderá as
demais divisões que também integram o
Departamento Legislativo da Assembleia.
to Legislativo da Assembleia.
O deputado Roberto Cláudio iniciou a agenda de visitas aos diversos
setores da Casa no dia 15 de junho,
com o objetivo “conhecer mais a parte administrativa da AL e aproximar
a Mesa Diretora dos servidores”. Ele

esteve na Divisão de Taquigrafia e Revisão e Anais da Casa, que faz parte
do Departamento Legislativo. “Esta
é só a primeira de uma série de visitas porque iremos a todos os departamentos”, frisou o deputado, para
quem a iniciativa “é muito importante

na construção do processo de gestão”.
Roberto Cláudio disse ainda
que, por meio do contato com os
servidores, poderá ouvir as demandas, “sempre na tentativa de oferecer melhores condições de trabalho
a todos que fazem o Legislativo”.
A idéia das visitas foi da Associação dos Servidores da Assembleia
Legislativa (Assalce), que estava representada pelo seu presidente, Luis
Edson Correa Sales. Ele adiantou que
o presidente da Casa realizará visitas setoriais quinzenalmente, com
uma parada apenas no período de
recesso parlamentar, em julho. “Elas
voltam a acontecer após o recesso
parlamentar, em agosto”, explicou.
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Sustentabilidade > A3P

Presidente anuncia
novo modelo de gestão

por

Concurso público permitirá a
contratação de novos servidores
assinatura do A3C é uma
das inovações contidas no
novo Programa de Gestão Estratégica, adotado pela nova Mesa Diretora da Casa e lançado pelo presidente Roberto Cláudio (PSB), no
Plenário 13 de Maio, no dia 15 de
junho. O Programa tem como principal objetivo construir um novo
modelo de gestão, promovendo o
alinhamento das pessoas para uma
estratégia institucional e inclui medidas importantes como a realização de um concurso público, anunciado na mesma ocasião, e um
Programa de Estágio para estudantes das áreas de conhecimentos
afins com as atividades do Poder.
O novo modelo contemplará o
planejamento estratégico de longo prazo com identidade organizacional desenvolvido de forma
participativa, e a definição de projetos prioritários e monitoramento
de seus resultados, a partir de indicadores e metas. “A Casa ganhou
novas missões e precisa adequar
sua estrutura”, disse o presidente
Roberto Cláudio. De acordo com
ele, “espera-se que, com o novo
modelo, consolide-se a imagem
institucional da AL e dissemine-se
o pensamento estratégico, além
da modernização administrativa
e maior aproximação do cidadão”.
O novo plano será viabilizado
por meio de um Sistema de Ges-

um
a

A

>>Geraldo Vítor Abreu, do Ministério do Meio Ambiente, e presidente Roberto Cláudio, na assinatura do A3P

AL adere a programa de gestão socioambiental
Medidas possibilitarão economia de água, energia, coleta seletiva e reutilização de resíduos.
e para a maioria das empresas e
órgãos, a proteção e sustentabilidade ambiental é encarada cada vez
mais como uma tendência de mercado,
a Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará abraça de verdade a causa ao
assinar o Termo de Integração à Agenda Ambiental na Administração Púbica
(A3P), programa que visa implementar
a gestão socioambiental sustentável
das atividades administrativa e operacionais da Assembleia.
O termo foi assinado pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cláudio
(PSB), durante a primeira sessão itinerante de 2011, realizada no último dia
10, no município de Guaramiranga, com
a presença do representante do Ministério do Meio Ambiente, Geraldo Vítor
Abreu e do presidente do Conselho de
Políticas e Gestão do Meio Ambiente (Conpam), Paulo Henrique Lustosa.
Na ocasião, Roberto Cláudio disse que

S

Vamos, a partir
de agora, reduzir
práticas que
tenham impactos
para o meio
ambiente e
trabalhar também
com a neutralidade
de carbono,
compensando essa
emissão com
o replantio
de árvores”.
Presidente Roberto Cláudio

a iniciativa “dará início a uma série de
novas rotinas e práticas, mostrando à
sociedade cearense que a AL está comprometida com o novo modelo de desenvolvimento”. E acrescentou: “Vamos,
a partir de agora, reduzir práticas que
tenham impactos para o meio ambiente
e trabalhar também com a neutralidade
de carbono, compensando essa emissão
com o replantio de árvores”.
O diretor Operacional da AL, Júlio Ramon Oliveira, explicou que a assinatura
do termo de compromisso garante a instalação de ferramentas para a economia
de água e energia, implantação de coleta
seletiva, e um projeto de reutilização de
resíduos. Entre os resultados esperados
para essas ações estão a melhoria da
qualidade de vida no ambiente de trabalho; o uso racional de recursos naturais
e bens públicos; a gestão adequada de
resíduos gerados; e a sensibilização e capacitação dos servidores.

Uma das medidas de maior destaque
na A3P é o projeto de Neutralização do
Carbono, também a ser adotado pela
Casa, e que visa contabilizar a emissão
do gás pelas atividades legislativas, e
compensá-la com o plantio de árvores.
Ramon explicou que essa nova postura
afetará, principalmente, na escolha de
empresas em processos licitatórios. “A
Assembleia priorizará empresas voltadas
para a causa ambiental”, afirmou.
Os municípios do interior do Estado
também poderão organizar suas próprias agendas ambientais. Durante a sessão itinerante, o presidente do Conselho
de Políticas e Gestão do Meio Ambiente
(Conpam), Paulo Henrique Lustosa, informou que o órgão tem projetos de apoio
aos municípios interessados em organizar seus próprios projetos. “Acredito que
a Assembleia possa servir como exemplo
e capitanear uma série de ações semelhantes em todo o Estado”, afirmou.

tão de Qualidade (SGQ), conjunto
de atividades e tarefas que devem
ser executadas, de modo a garantir
a boa qualidade dos serviços e produtos ofertados pela Casa. Entre as
principais iniciativas do SGQ, está a
adoção de um programa de estágio, viabilizado por meio de parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Estágios serão
oferecidos a estudantes universitários cujas áreas de conhecimento
estejam diretamente ligadas à atividade parlamentar. Anualmente,
serão distribuídas 40 vagas entre
as comissões técnicas da Casa, e os
setores administrativos.
Outra medida que se destaca é a
realização de concurso público para
contratação de novos profissionais
de nível superior para os quadros
da Casa. Ao todo, serão concedidas
63 vagas abrangendo as seguintes
áreas: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Design Gráfico, Direito, Engenharia de Pesca, Estatística,
Fonoaudiologia, Geografia, História,
Informática, Jornalismo, Língua Portuguesa, Publicidade e Sociologia. A
divulgação do edital está prevista
para 15 de agosto deste ano, com
a conclusão do certame em novembro. ”Vamos estabelecer também
uma política de formação para incentivar os servidores da Casa”, disse o Presidente.
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flash do parlamento

>> Deputado Dedé Teixeira (PT)

>> Deputados Sérgio Aguiar (PSB) e Bethrose (PRP)

>> Deputado Antonio Carlos (PT),
líder do Governo

>> Deputada Fernanda Pessoa (PR)

>>Deputado Ferreira Aragão (PDT)

>>Sessão Itinerante da AL realizada no Hotel Escola Senac, em Guaramiranga, no Maciço do Baturité.

Guaramiranga sedia primeira Sessão Itinerante
da atual Legislatura
A Assembleia Legislativa do Ceará realizou no dia 10 de junho, em Guaramiranga, a primeira Sessão Itinerante da atual Legislatura. A
Assembleia Itinerante acontece desde 1996 e agora, segundo o Regimento Interno da Casa, deve ser realizada duas vezes a cada semestre em um
município do Estado. A sessão atendeu a solicitação do deputado Stanley Leão (PTC) e foi conduzida pelo presidente da AL, deputado Roberto
Cláudio (PSB) que, na oportunidade, assinou Termo de Integração à Agenda Ambiental na Administração Púbica (A3P).

>> Deputado Stanley Leão (PTC), autor do pedido da sessão.

>> Deputado José Albuquerque (PSB), Primeiro
Secretário da AL.

>> Deputado Manoel Duca (PRB)

>> Deputado Téo Menezes (PSDB)

>> Deputados Danniel Oliveira (PMDB) e Júlio César Filho (PTN)

>> Geraldo Vítor Abreu, do Ministério do Meio Ambiente e Paulo Henrique Lustosa,
presidente do Conpam.

>> Deputado Lula Morais (PC do B)
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Expansão > AL Notícias

TV Assembleia
expande grade e trará

10 novos programas
Cobertura será ampliada priorizando atividades
das Comissões e dos parlamentares
grade de programação da TV
Assembleia Canal 30 passará
por uma expansão até o final do mês
de julho, quando contará com 10 novos programas e interprogramas. Todos produzidos pela equipe de jornalistas da emissora, que está no ar há
cinco anos. A informação foi dada
pelo presidente da Casa, deputado
Roberto Cláudio (PSB), durante a sessão plenária do dia 14 de junho.
A idéia é substituir boa parte da
programação atual, que é importada de outras televisões públicas,
por matérias referentes ao Legislativo cearense, produzidas e geradas
pela equipe da emissora. “Estamos
aproveitando as equipes qualificadas
de profissionais para focar mais os
deputados, as comissões técnicas e
uma programação cultural da nossa terra. É o caminho para garantir
a transparência deste Poder”, disse
Roberto Cláudio.
As novas atrações e um balanço
das atividades jornalísticas da Casa
foram apresentadas pelo coordenador de Comunicação Social da Assembleia, jornalista Hermann Hesse.
Segundo ele, tudo foi pensado sob a
premissa de gerar a mínima repercussão financeira à AL. Para isso, espaços
do prédio do Legislativo foram otimizados e transformados em pontos de
gravação. Com isso, garante-se mais
dinamismo, arte, cultura e informação ao telespectador.

Veja o que vem por aí

A

Canal 30 passará a transmitir
em sinal digital aberto

 Legislativo em Dia - está sendo elaborado para veiculação às
segundas-feiras, sempre com foco nas comissões temáticas.
 Plenário em Pauta - de terça a sexta-feira, já expõe a opinião de
dois deputados sobre temas de destaque.
 Eu Quero Saber - é rodado ao longo da programação e traz
perguntas da população aos deputados.

Tudo foi pensado
sob a premissa de
gerar a mínima
repercussão
financeira à
AL. Para isso,
espaços do prédio
do Legislativo
foram otimizados e
transformados em
pontos de gravação.
Com isso, garantese mais dinamismo,
arte, cultura e
informação ao
telespectador.”
Hermann Hesse,
Coordenador de
Comunicação Social

 AL na Copa - programa que dará visibilidade aos debates do
Comitê de Acompanhamento das Ações Relativas à Copa 2014
(CapCopa), instalado pela Assembleia.
 Enquete da Semana - interprograma que convida os cearenses a
interagir com o Portal oficial do Parlamento, votando na enquete
semanal sobre assuntos de interesse público.
 Brasil Musical - terá uma hora de duração e será exibido aos
sábados para divulgar a música popular brasileira.
 Qual é o Tom do Ceará - surgiu do sucesso de programa
homônimo na FM Assembleia (96,7 MHz). A cada domingo, um
músico falará sobre a carreira e o cenário musical em horário
alternativo ao da rádio.
 Identidade Cultural – programa que foi resgatado, pois já
existia, mas de forma irregular. Agora, terá lugar fixo na grade.
Sempre aos sábados.
 Grandes Clássicos - será veiculado aos domingos. Semanalmente,
o Plenário13 de Maio se transformará em palco para apresentação
da Orquestra Filarmônica do Estado.
 Campanhas Institucionais - Atualmente, duas estão no ar:
uma de prevenção à dengue e outra de combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Ceará
acaba de assinar convênio com a
Câmara dos Deputados para viabilizar a transmissão compartilhada em
sinal digital aberto das programações
das TVs Câmara e Assembleia. A parceria foi firmada pelo presidente da
AL, deputado Roberto Cláudio (PSB),
pelo gestor dos veículos de comunicação da Casa, Hermann Hesse, Diretor
da TV AL, Leonardo de Borba e pelo
presidente da Câmara dos Deputados,
deputado federal Marco Maia (PT-RS),
no dia 28 de junho, em Brasília.
Para o deputado Roberto Cláudio as

TVs legislativas trouxeram um novo conceito de representação popular e o aumento do controle social do Parlamento.
“A TV Assembleia do Ceará está no ar há
mais de cinco anos, com sinal analógico,
e está honrada com a parceria com a TV
Câmara, com a qual vai compartilhar recursos para a transmissão digital”, afirmou o Presidente, conforme divulgação
da Agência Câmara de Notícias. O presidente da Câmara Federal, Marco Maia,
disse que o grande motivo desse projeto é aproximar cada vez mais a Câmara
da sociedade, apresentando-a de forma
transparente.
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
INTERIORIZAÇÃO
DA CULTURA

ATENDIMENTO
PSIQUIÁTRICO

AUXÍLIO TÉCNICOOPERACIONAL

O deputado Paulo Facó (PTdoB)
apresentou dois projetos de indicação, ambos propondo medidas de
apoio ao desenvolvimento da arte e
da cultura no Interior do Estado. São
eles: o de número 40/11, que determina a realização de pelo menos um
edital para financiamento de obras
artísticas para o interior do Ceará,
por ano; e o 129/11, que determina
ao Executivo a criação de um centro
regional de artes, em cada macrorregião do Estado. O parlamentar
justificou que Fortaleza já dispõe de
vários institutos de formação e aprimoramento artístico, enquanto o
mesmo não acontece com o Interior.

O deputado Ferreira Aragão
(PDT) apresentou projeto de indicação na Assembleia em que
prevê a instituição pelo Governo
estadual do Programa de Pronto
Atendimento Psicológico e Psiquiátrico aos Servidores e Agentes
que atuam na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do
Ceará. O serviço será prestado aos
servidores dos seguintes órgãos:
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Administração
Penitenciária. Se aprovada a indicação, ao Governo caberá decidir
sobre a instituição do serviço, quer
em forma de projeto ou de decreto.

>>Paulo Facó (PTdoB)

>>Ferreira Aragão (PDT)

DOAÇÕES DE ÔNIBUS

PLEBISCITO

Por meio de projeto de indicação apresentado à Assembleia, o
deputado Sineval Roque (PSB) está
sugerindo ao Governo do Estado a
criação do Programa Auxílio Técnico-Operacional aos municípios cearenses com população até 50 mil
habitantes. O Programa oferecerá
suporte aos municípios por meio
de soluções de tecnologia da informação, com criação e implantação
de software, auxílio na aquisição
de equipamentos, treinamento e
outras ações que viabilizem a publicização atualizada, por meio eletrônico, das informações sobre execução financeira e orçamentária.

O líder do bloco PSB/PT, deputado Welington Landim (PSB),
apresentou projeto de indicação
a Assembleia Legislativa dispondo
sobre a doação, por parte do Governo estadual, de um ônibus escolar a cada um dos 10 melhores
municípios, de acordo com a avaliação do SPAECE-Alfa, vertente
que integra o Sistema Permanente
de Avaliação da Educação Básica SPAECE. A doação será efetivada
mediante convênio firmado pelo
Poder Executivo, por intermédio
do Titular da Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC e
as respectivas Prefeituras Municipais beneficiadas.

O deputado Heitor Férrer
(PDT) apresentou projeto de decreto legislativo a Assembleia Legislativa, para que a Casa autoriza o Tribunal Regional Eleitoral a
realizar consulta plebiscitária no
município de Juazeiro do Norte a
fim de saber se a população local
aceita a alteração da denominação oficial do município para
Juazeiro do Padre Cícero. O deputado destaca que Juazeiro não
existiria se não houvesse a figura do Padre Cícero, cuja história
pessoal está definitivamente
ligada à formação sócio-econômico-cultural e, sobretudo, religiosa daquele município.

>> Sineval Roque (PSB)

>>Welington Landim (PSB)

>>Heitor Férrer (PDT)

O mundo e as cores de Otto Cavalcanti
exposição “Otto Cavalcanti –
Do Brasil à Catalunha”, com
curadoria de Heriberto Rebouças, é
um convite para conhecer o modo
peculiar do artista de ver o mundo,
em obras cheias de cor e energia.
No total, são 61 peças que revelam
a técnica e diversidade desse artista.
Da Paraíba, onde ele nasceu, à Catalunha, na Espanha, onde se instala no final da década de 60, Otto
Cavalcanti absorve o rico ambiente
artístico local e constrói sua carreira
como um dos destacados representantes das vanguardas das artes na
Espanha, refletindo seu trabalho em
toda a Europa.

A

Hoje com 81 anos, o artista recebeu elogios dos maiores críticos de
arte do mundo, incluindo Josep Maresma, da Associación Internacional
de Críticos de Arte. Na Espanha, ele é
chamado de “el gran maestro brasileño”. Suas telas apresentam um estilo fantástico e irreal, em um trabalho
que pode ser apreciado no Espaço
Cultural Unifor até o dia 31 de julho.
Otto iniciou a carreira na Europa
em 1963, passando por Madri, Londres, Paris e, finalmente, criou raízes
em Barcelona, na Espanha, nos anos
70. Em 1984, um convite para voltar
ao Brasil por três meses estendeu-se por 12 anos. Em 1996 voltou

para Barcelona e hoje vive entre
Europa e Brasil, passando grande
parte nas cidades do Recife, João
Pessoa e Fortaleza.

serviço
“Otto Cavalcanti – Do Brasil
à Catalunha” está em cartaz
no Espaço Cultural Unifor Anexo até o dia 31 de julho.
Aberto de terça a sexta, das
8 às 20 horas, e aos sábados
e domingos, das 10 às 18
horas. A entrada é gratuita.

+cultura
LIVRO

LIVRO

LIVRO

LIVRO

O que muda para você?
A criação de um edital voltado exclusivamente para os
artistas que residem no Interior
será uma forma mais justa de
incluir estes profissionais nos
financiamentos públicos de
suas criações artísticas. O contemplado deverá apenas ter seu
domicílio localizado no Interior
do Estado. A medida vai suprir
a falta desses equipamentos o
que, atualmente, não permite
uma melhor formação profissional dos artistas que residem
nos municípios e não tem como
se deslocar até a Capital ou a
outros centros.

Com o serviço, evita-se o
Transtorno de Estresse Pós Traumático, a Síndrome do Pânico e
Depressão entre os servidores e
agentes da área da segurança.
Eles terão pronto atendimento
psicológico, em caráter emergencial. Serão atendidos todos os
que necessitarem de um espaço
para a escuta de suas queixas
emocionais e físicas, além de
diagnóstico e tratamento adequado aos que se envolveram em
situações de alto risco, tais como
resgate de vítimas em sequestro,
perseguições, motins e troca de
tiros com infratores.

O projeto visa dar cumprimento as disposições da Lei
Complementar nº 131/2009 que
obriga a publicação na Internet das receitas e despesas das
gestões públicas, já obrigatórias
para os municípios com mais de
100 mil habitantes. O programa
pretende assim fornecer suporte
aos municípios que tenham até
50 mil habitantes, para que eles
também possam atender a lei,
publicando de forma atualizada
suas prestações de contas, beneficiando o cidadão no acompanhamento e fiscalizar da aplicação dos recursos públicos.

A medida incentiva a melhoria
da educação, na medida em que
premia os municípios cearenses
com melhor desempenho. O Governo do Estado do Ceará, por
meio da Secretaria da Educação
realiza desde 1992, o Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE
e a vertente Avaliação de Desempenho Acadêmico caracteriza-se
como uma avaliação externa em
larga escala, que avalia as competências e habilidades dos alunos do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática.

Com a realização da consulta plebiscitária, a população do
município de Juazeiro do Norte
vai se manifestar se concorda
ou não com a mudança do nome do município para Juazeiro
do Padre Cícero. A mudança é
uma maneira de oficializar a
homenagem ao fundador da
cidade e que já é feita espontaneamente pelos mais de 3 milhões de romeiros que acorrem
a cada ano para rezar ao “Padim
Padre Ciço”, especialmente em
julho e novembro, em visitação
ao túmulo do santo nordestino,
defensor dos pobres e excluídos.

>> Bethrose (PRB), deputada

>> Macário Batista, presidente do
Comitê de Imprensa da AL

>> Tereza Nobre, servidora

>>Camillo Veras, jornalista

“O livro ‘Pele de
Cristal’ é um relato
real de uma criança que foi abusada
sexualmente, uma
história que aconteceu com a própria
escritora. O livro
aponta as formas de
identificar, através
do comportamento, se uma criança foi
ou não vítima de abuso sexual. Vale a
pena conferir, pois a sociedade precisa
ficar em alerta para evitar essa violência
contra nossas crianças e adolescentes”.

“Ando agarrado com
o livro do americano
Don Cook, sobre a
vida política de Charles De Gaulle, o grandalhão francês que tinha horror de político
e não ouvia ninguém
para tomar decisões,
detestava cuidar de arroz com feijão, mas
somente da política externa da França e de
seu lugar de destaque no mundo. De 1958
até 1970, De Gaulle liderou os franceses e
na Segunda Guerra Mundial foi o calo na
vida de Hitler, entre 1940 e 1945. É uma
leitura pra quem gosta de política”.

“É no livro ‘O Poder das
Afirmações Positivas’,
da escritora Louise Hay,
que encontraremos
opiniões da vida cotidiana e nos mostrarão
o quanto é bom ter
pensamentos positivos
a todo o momento.
Esta obra vai lhe mostrar que fazer afirmações
é escolher conscientemente certos pensamentos que vão gerar resultados positivos no futuro. Posso lhe garantir que as afirmações vão
mudar seu modo de pensar e podem produzir
verdadeiros milagres em sua vida. Uma ótima
dica para pôr em prática agora”.

“O livro ‘A Montanha
Mágica’, do alemão
Thomas Mann, encanta pela riqueza
de detalhes de paisagens, ambientes e
personagens. Como
raros autores, Mann
nos leva bem de perto do corpo e da alma das suas criações. A
história se passa num sanatório para tuberculosos nos Alpes, que reúne personagens de vários países, mas apesar da complexidade do texto, é difícil parar de ler”.
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Defesa > Consumidor

legisl@TIVOS
A partir desta edição, o AL Notícias terá um espaço exclusivo para divulgar
as ações da Assembleia do Ceará em parceria com nossos representantes
no Congresso Nacional. Com redação de Bruno de Castro.

Educação

>> Delegado
Cavalcante (PDT)

Procon AL implanta dois
novos projetos
Órgão é vinculado à Comissão de Defesa
do Consumidor da Casa
Comissão de Defesa do Consumidor Procon Assembleia
acaba de implantar dois novos programas: o Procon Itinerante e Procon
Jovem. Conforme a coordenadora do
Procon, Josemara Pontes, o Procon
Jovem irá às escolas fazendo um trabalho de conscientização e formação
para um consumo consciente. A partir de exposições que serão feitas por
técnicos do órgão, os alunos serão
também agentes multiplicadores,
de forma que a sociedade como um
todo possua mais informações sobre
os seus direitos enquanto consumidores de produtos e serviços. Já o
Procon Itinerante irá aos locais os
locais onde existam demandas, para
verificar as possibilidades de intervenção em cada caso.
Em reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, quando da
apresentação dos dois novos projetos, o presidente Roberto Cláudio disse que o Legislativo está

A

disposto a conceder todo o apoio
necessário ao trabalho do órgão. O
presidente da comissão, deputado
Fernando Hugo (PSDB), agradeceu
todo o apoio dado pelo deputado
Roberto Cláudio às atividades do
Procon e da Comissão de Defesa
do Consumidor, como a compra de
computadores novos, internet, veículo e pessoal.
Roberto Cláudio também anunciou que haverá um espaço reservado no novo anexo da AL, contíguo à
Casa do Cidadão do Legislativo, que
também será inaugurada no segundo semestre. Roberto Cláudio citou
ainda como um importante trabalho
as ações civis públicas que o Procon
vem implementando, atendendo a
interesses coletivos, como uma interposta contra uma operadora de
telefonia celular, além do levantamento de preços, de forma orientar
melhor o consumidor na hora de
efetuar as suas compras.

>> Danilo Forte
(PMDB)

Um dos eventos que mais movimentou o Plenário da AL
foi a audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação
(PNE). As explicações do Governo Federal sobre as diretrizes
do setor para o período 2011-2020 anteciparam um
pouco como será o trabalho da Comissão de Educação da
Assembleia nos seminários estratégicos pelo Interior. Os
encontros servirão também para discutir a instalação de
mais uma universidade federal no Estado, o que requer
articulação dos parlamentares. E já começou a ser feita
na AL, com os deputados Delegado Cavalcante (PDT) e
Idemar Citó (DEM), em parceria com a Câmara Federal,
em audiência pública para discutir o mérito, com apoio do
deputado federal Danilo Forte (PMDB

POBREZA
>> Eudes Xavier (PT)

>> Antonio Carlos
(PT)

No Estado considerado o terceiro mais pobre do País,
o debate em torno da erradicação da miséria não
poderia deixar de acontecer. Em junho, a AL sediou
seminário “Tecendo Caminhos para Superação da
Pobreza no Campo e na Cidade”. A atividade esmiuçou
o Plano Brasil sem Miséria, do Governo Federal, e
aconteceu numa parceria entre o deputado federal
Eudes Xavier e o líder do Governo Estadual na Casa,
deputado Antonio Carlos , ambos do PT.

ECONOMIA
>> Chico Lopes
(PCdoB)

Outro trabalho acertado que merece destaque é a criação
da Frente Parlamentar Mista por um Sistema Tributário
Nacional Justo. O lançamento aconteceu no Senado
Federal. O deputado federal Chico Lopes (PCdoB) integra
essa comitiva que envolve os fiscos municipal, estadual
e federal.

TAXISTAS
>> Eunício Oliveira
(PMDB)

>> José Pimentel
(PT)

O setor é fundamental para a economia. Às vésperas
da realização de uma Copa do Mundo, então, vale
ainda mais. Contudo, a profissão de taxista ainda
não é regulamentada. Depende da aprovação de um
projeto de lei complementar. No Senado, a matéria já
foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça,
da qual dois cearenses fazem parte: os senadores
Eunício Oliveira (PMDB) e José Pimentel (PT).

Escreva para nós: alnoticias@al.ce.gov.br

