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>#eucurtoessacidade

Prêmio da AL estimula municípios
a erradicar a pobreza
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PALAVRA DO PRESIDENTE

#eucurtoessacidade

Assembleia amplia o debate sobre temas
importantes para a nossa Sociedade

Assembleia lança prêmio de incentivo à
erradicação da pobreza

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

Entramos setembro dando continuidade as ações e debates sobre importantes temas para o Estado do Ceará, como
a erradicação da pobreza, o terceiro setor,
a defesa da Caatinga e a Copa de 2014.
Um dos assuntos mais importantes dentro desse contexto foi o lançamento do
Prêmio Assembleia Legislativa/Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que tem como principal
objetivo contribuir e incentivar ações de
erradicação da pobreza, principalmente,
no Estado do Ceará.
Seguindo uma visão de futuro e pensando num segmento que tem crescido
cada vez mais no País, a Assembleia Legislativa lançou curso de formação para
o terceiro setor, que será ministrado na
Universidade do Parlamento. O curso é
gratuito e também poderá ser acompanhado por videoconferências.
Já a defesa da Caatinga, área que cobre 70% do território do Estado, foi tema

no Parlamento cearense, em encontro
que serviu de pauta para a Pré-Conferência Estadual - A Caatinga na Rio + 20, que
serviu como preparação para I Conferência Regional de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Caatinga – A Caatinga na
Rio +20, a ser realizada nos dias 9, 10 e 11
de novembro, na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza.
E a Copa de 2014 que tem ocupado
muitas das rodas de conversas no nosso
Estado, também foi tema de debate na
nossa Casa. Realizamos o primeiro encontro do Comitê de Acompanhamento das Ações Relativas à Copa de 2014
(CapCopa), criado para mobilizar a sociedade em torno do assunto. Uma das
ações resultantes do encontro é o lançamento do Programa AL na Copa, voltado para debater questões referentes ao
Mundial com autoridades envolvidas na
preparação da estrutura necessária para
receber o evento.
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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.

Prezada editora,
li com grande interesse a matéria de
capa da última edição do AL Noticias,
que fala sobrea gestão socioambiental
sustentável. Estamos a 120 km de
Fortaleza às margens da CE- 040 litoral
leste do estado, na comunidade de
Paripueira distrito de Beberibe. No dia
14 de maio de 2010, lançamos um
projeto de interesse social que trata
da qualidade de vida das pessoas de
nossa comunidade. Projeto ambiental
que agrega adolescentes e seus valores.
No dia 14 de maio de 2011 voltamos a

praça de nossa comunidade Paripueira
para fazer a prestação de contas e
comemorarmos um ano de atuação.
Paulo Cesar Carneiro Sena
Caro(a),
por fineza divulgue este Projeto sem
fins lucrativos para os alunos das
escolas públicas estaduais do Município
de Maracanaú. O ENEM ITINERANTE.
Os alunos deste município ainda
podem se inscrever, basta procurar
uma destas escolas, levando 01(quilo)
de alimento não perecível que será

doado para uma entidade de caridade.
Com atividades de preparação com
simulados, aulões e material de apoio
a ser trabalhado em cada escola. Os
alunos terão aulas de Matemática e
suas tecnologias, Ciências da Natureza
e suas tecnologias, Ciências Humanas
e suas tecnologias e Linguagens e
Códigos. O ENEM é uma porta para
entrar em uma Universidade e o Projeto
ENEM ITINERANTE é uma
boa oportunidade para ampliar os
seus conhecimentos.
Ruy Rocha

Presidente diz que sucesso depende da participação efetiva dos municípios
econhecer e estimular os municípios cearenses para que desenvolvam ações de erradicação da
pobreza. Esse é o objetivo do Prêmio
PNUD/Assembleia do Ceará #eucurtoessacidade, lançado no dia 17 de agosto, no Plenário 13 de Maio, pelo presidente da Casa, deputado Roberto
Cláudio (PSB). Trata-se de uma parceria da AL com o Governo do Ceará e o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Com o prêmio espera-se difundir
práticas para a erradicação da pobreza
no Ceará. Segundo o presidente Roberto Cláudio, “é uma forma de motivar a
esfera de poder onde grande parte das
tomadas de decisão acontece e onde as
transformações sociais são mais sentidas, que é a esfera municipal”.
Roberto Cláudio ressaltou que o
Governo Federal adotou a erradicação da pobreza como meta para a sua
gestão, o que foi um estímulo para
a Assembleia contribuir no incentivo
e reconhecimento das ações de prefeituras e instituições que trabalham
com esse mesmo objetivo. “Essa é
apenas a primeira edição e o sucesso
depende da participação efetiva dos
municípios”, ponderou.
O parlamentar lembrou que outros
prêmios se consolidaram como símbolos de boas gestões, como o Selo Unicef,
Munícipio Aprovado “Hoje os municípios
correm para conseguir e manter essa
premiação. Nossa ideia é fazer com que
esse prêmio possa entrar também na
agenda política e administrativa das cidades”, afirmou.
Para o Secretário das Cidades do Ceará, Camilo Santana, é “inadmissível” que

R

>>Presidente Roberto Cláudio (PSB), ao lado do secretário de Cidades, Camilo Santana, no lançamento do prêmio.

“É uma forma de motivar a esfera de poder
onde grande parte das tomadas de decisão
acontece e onde as transformações sociais são
mais sentidas, que é a esfera municipal”,
				 Presidente Roberto Cláudio (PSB)

ce-presidente do Instituto Fiec de Responsabilidade Social, Wânia Cisne de
Medeiros Dummar, o secretário de Governo da Prefeitura de Barbalha, Ivan
Pedroza, e a vereadora do município de
Irapuan Pinheiro, Luciana Viene.

serviço
ainda hoje existam famílias morando no
Interior sem água e moradia digna. “Essa
iniciativa vem exaltar e estimular ações
do poder público e iniciativa privada para
melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse ele.
A representante do PNUD, Maristela
Baione, disse que “nada é mais sinergético do que estarmos colaborando com
Governo e Assembleia, uma vez que o
prêmio tem a mesma meta dos “Obje-

tivos do Milênio” das Nações Unidas de
erradicação da pobreza. “Ainda temos
uma preocupação muito grande com os
16 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil”, disse.
Participaram da solenidade a presidente da Universidade do Parlamento
Cearense, deputada Patrícia Saboya
(PDT), a presidente da Associação dos
Municípios e Prefeitos do Estado do
Ceará (Aprece), Eliane Brasileiro, a vi-

Os autores dos projetos
vencedores serão divulgados
durante a I Feira do
Conhecimento – Capacidades e
Soluções, que ocorrerá na cidade
de Barbalha (CE), de 19 a 22 de
outubro. O prêmio será realizado
anualmente. A premiação terá
três níveis: local, nacional e
internacional. As inscrições foram
feitas atá o dia 4 de setembro
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REUNIÃO > CAPCOPA

Presidente considera fundamental
mobilização da sociedade para Copa 2014
Infraestrutura de Fortaleza para o Mundial foi o tema do primeiro encontro.

A

infraestrutura de Fortaleza para
a Copa do Mundo foi o tema da
primeira reunião do Comitê de Acompanhamento das Ações Relativas à Copa
de 2014 (CapCopa), criado para mobilizar a sociedade em torno do evento.
O presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Roberto Cláudio (PSB), durante o encontro, defendeu como necessária a mobilização da sociedade em torno
do Mundial.
O presidente do CapCopa, deputado Danniel Oliveira (PMDB), afirmou
que o papel do Comitê é abrir um canal de diálogo com a sociedade e fomentar discussões sobre a preparação
de Fortaleza para a Copa. “Vamos

mostrar como está o andamento e o
cronograma das obras”, disse o parlamentar, que propôs ainda uma visita
do comitê às obras do Castelão.
O secretario Especial da Copa 2014,
Ferruccio Feitosa, elogiou a iniciativa da
Assembleia e ressaltou que a função do
Comitê não é apenas de fiscalizar, mas
também colaborar. “A Copa não é do
Governo, mas de todos os cearenses”,
afirmou Ferruccio, frisando que as obras
de Fortaleza estão bem mais adiantadas
que nas outras capitais que vão sediar
jogos do Mundial.
Ferruccio falou também sobre a implantação de linhas de veículo leve sobre
trilhos (VLT) e a construção de duas no-

vas estações do Metrofor e citou outros
projetos do Estado, como a construção
do Aeroporto de Aracati e o Centro de
Eventos. O secretário mostrou detalhes
sobre a reforma do Castelão e garantiu:
“Até o final deste ano, teremos 50% da
obra pronta e a conclusão será até dezembro de 2012”.
O coordenador de projetos especiais
da Prefeitura de Fortaleza, Geraldo Accioly, falou sobre projetos de mobilidade urbana que serão implantados pela
prefeitura. Dentre eles, a construção de
túneis e viadutos na Via Expressa e nas
avenidas Raul Barbosa e Dedé Brasil,
além do alargamento de vias próximas
ao Castelão e outras obras, como os cor-

redores exclusivos para ônibus.
Técnicos da Infraero e da Companhias Docas do Ceará apresentaram os
projetos de ampliação do Aeroporto Pinto Martins e a construção do terminal de
passageiros do Porto do Mucuripe.
Também participaram da reunião
os deputados Sérgio Aguiar (PSB), Lula
Morais (PCdoB), Roberto Mesquita (PV)
e Júlio César Filho (PTN); os vereadores Leonelzinho Alencar e Iraguassu
Teixeira; representantes dos Tribunais
de Contas da União, do Estado e dos
Municípios; do Tribunal de Justiça; da
Central Única das Favelas (CUFA/CE);
do Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB/CE), entre outros.

TV Assembleia tem novo programa voltado para o Mundial
A TV Assembleia pegou carona no
Mundial de 2014 e lançou um novo programa no mês de agosto. A nova atração
é, na verdade, uma adaptação do antigo
programa AL na Copa. Com este novo formato, a proposta é discutir com autoridades questões referentes à Copa de 2014.
Temas como responsabilidade social
durante o campeonato, as obras realizadas, as reformas nos estádios e geração
de empregos, estão sendo debatidos
abertamente com personalidades envolvidas diretamente com o Mundial, como
explica a apresentadora da atração, a
jornalista Oona Quirino: “Começamos
a mostrar para a população o que realmente está acontecendo nos bastidores
de um dos maiores eventos esportivos
do mundo”, diz a jornalista.
A atração estreou no dia 19 de

saiba+

>>Jornalista Oona Quirino, secretário especial da Copa, Ferrucio Feitosa, deputado
Danniel Oliveira (PMDB) e jornalista Renato Abreu.

agosto, e contou, nesta primeira edição, com a participação do Secretário
Especial da Copa 2014, Ferrúccio
Feitosa, e do deputado Danniel Oliveira
(PMDB), presidente do Comitê Especial
de Acompanhamento das Ações para

a Copa de 2014. Eles falaram da responsabilidade que uma cidade como
Fortaleza tem ao receber um evento
desse porte. O AL na Copa é transmitido
quinzenalmente pela TV Assembleia, às
sextas-feiras, a partir das 20h.

O CapCopa reúne
37 entidades que serão
representadas nas reuniões
que vão ser realizadas uma
vez por mês. O colegiado
discutirá: mobilidade urbana;
infraestrutura desportiva;
comércio e serviços; estrutura
de portos e aeroporto. Foi
lançado no dia 26 de maio,
é presidido pelo deputado
Danniel Oliveira (PMDB) e visa
mobilização para o processo
de acompanhamento das
ações relativas ao Mundial.
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flash do parlamento

Trabalhos da 28a Legislatura reiniciaram em agosto
A Assembleia Legislativa do Ceará reiniciou no dia dois de agosto as sessões plenárias referentes à 28ª Legislatura. Os trabalhos foram retomados com o início
da tramitação de várias proposituras na pauta da Casa. Duas mensagens, um projeto de lei, um de indicação e dois ofícios foram lidos na referida sessão.

>> Presidente Roberto Cláudio (PSB) preside a primeira sessão do segundo semestre de 2011

>> Deputado Delegado Cavalcante (PDT)

>> Deputado Gomes Farias (PSDC)

>> Deputado Heitor Férrer (PDT)

>> Deputado João Jaime (PSDB)

>> Deputado Júlio César Filho (PTN)

>>Deputado Lula Morais (PC do B)

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB)

>> Deputado Tin Gomes (PHS)

>> Deputado Welington Landim (PSB))

>>Deputado Neto Nunes (PMDB)

>> Deputado Fernando Hugo (PSDB)

>> Deputado José Carlos (PT)

>> Deputado Carlomano Marques (PMDB)

>>Deputado Roberto Mesquita (PV)

>> Deputado Leonardo Pinheiro (PR)
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Sustentabilidade > II Encontro

Cultura > Incentivo

Assembleia realizará festival
voltado para a música cearense
Inspirado no Som dos Festivais, a iniciativa visa
promover a cultura do nosso Estado

A

O Som dos Festivais
O programa da FM Assembleia que serviu de inspiração para o festival,
é apresentado pelo músico Haroldo Holanda e recebe, semanalmente,
grupos cearenses que participaram, com destaque, de grandes festivais,
locais e nacionais. A atração relembra, ainda, grandes performances de
artistas de renome nos maiores festivais de música do País.

Assembleia Legislativa prepara
mais uma novidade para promover e incentivar a cultura cearense.
Trata-se do I Festival de Música da AL,
projeto que se encontra em fase de
planejamento com previsão de lançamento para dezembro deste ano. O
festival visa premiar os melhores trabalhos realizados em todo o Estado
na área musical.
Os trabalhos, com um total de 48
canções inéditas compostas por músicos e/ou grupos musicais cearenses,
com até quatro minutos de duração,
serão apresentados através de seis
programas, que serão transmitidos
pela TV Assembleia (canal 30) e FM
Assembleia (96,7 Mhz). A cada programa, dois artistas serão selecionados, após votação popular via internet
e telefone, para a final do Festival, que
tem data prevista para o dia 14 de
abril de 2012.
De acordo com o coordenador
de Comunicação da Casa, Hermann
Hesse, a ideia do festival já existia há
algum tempo, e começou a tomar
forma a partir do programa já existente na emissora de rádio da Casa,
o Som dos Festivais.
Ele informou que o projeto está
sendo dirigido pelo produtor cultural Luís Carlos Sabadia e pelo cantor
e compositor Amaro Penna. “Dois
nomes de peso e bastante respeitados na cena cultural cearense, e que
com certeza vão desenvolver um
ótimo trabalho com nosso festival”,
avalia Hermann.
O coordenador explica, ainda, que

haverá uma caravana divulgando o
festival em diversas cidades do interior do Estado. “Tudo ainda está no
papel, mas a ideia é divulgar ao máximo, para que todos tenham oportunidade de participar e ter seus trabalhos
apreciados”, diz.
O lançamento do Festival de Música da Assembleia Legislativa está
previsto para o mês de dezembro e os
músicos e grupos que desejarem participar deverão se inscrever e enviar
material para avaliação até o final de
janeiro de 2012.

PREMIAÇÃO
De acordo com Hermann Hesse, os
critérios de premiação já estão definidos. Serão premiados os três primeiros
colocados, melhor intérprete e voto
popular. O Festival encontra-se em
fase de aprovação de custos.

Pacto discute bases para lei de

convivência com o semiárido
Objetivo é estabelecer uma política estadual de desenvolvimento para região.

Critérios para
inscrição, seleção
e apresentação:
 As canções serão avaliadas por
cinco jurados
 Inscrições em formulário no
portal da AL, que deverá ser
impresso e enviado junto com
CD de gravação, via Sedex e
com AR
 Cada música deve ter, no
MÁXIMO, quatro minutos

II Encontro Estadual do Pacto
pela Convivência com o Semiárido Cearense realizou-se dia 11 de
agosto no Centro de Treinamento do
BNB Passaré. O objetivo do evento foi
discutir, durante dois dias, as bases
para proposição da Lei de Convivência
com o Semiárido Cearense.
Cerca de 90 instituições participaram do evento, além dos deputados
estaduais Dedé Teixeira (PT), Lula Morais (PCdoB) e Sérgio Aguiar (PSB). Eudoro Santana, secretário executivo do
Conselho de Altos Estudos ressaltou

O

a importância de uma proposta para
a construção de uma política estadual para o semiárido cearense. “Desde
as discussões do Pacto das Águas foi
identificada esta necessidade, tendo
em vista que não se podem pensar as
políticas públicas sem considerar as
especificidades da região”, afirmou.
Para o deputado Lula Morais, discutir
a convivência com o semiárido é pensar
na nossa sustentabilidade. Faz-se necessário pensar uma política para a região,
tendo em vista que a caatinga é um dos
ecossistemas mais importantes que te-

mos no país e não somente a Amazônia.
Otamar de Carvalho, consultor e
especialista, destacou o documento-base, enfatizando seu conteúdo,
que é de grande densidade. Para ele,
as propostas apresentam questões
fundamentais do semiárido, mas devem ser destacadas prioridades, o que
significa estabelecer critérios para a
construção desta política.
Para Carvalho, é importante considerar a diferença extraordinária entre
os semiáridos, nos âmbitos econômico
e ambiental, o que significa que não

se pode ter uma política e iniciativas
práticas únicas, na perspectiva de que
estão orientadas para um espaço que
não é uniforme.
Sérgio Aguiar reafirmou o compromisso da Assembleia na proposta de
construir a política para o semiárido,
especialmente a partir deste método em
que são ouvidas as propostas da sociedade de forma democrática. “Nós parlamentares garantimos o compromisso
em considerar fundamentalmente os
subsídios apresentados pelo Pacto pela
Convivência com o Semiárido”, disse.
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
COMBATE À PIRATARIA

APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA

PREVENÇÃO
ÀS DROGAS

COUVERT DE MESA

IPVA CIDADÃO
Projeto de lei 208/11 da deputada Patrícia Saboya (PDT) propõe a
criação do Programa IPVA Cidadão
– Bom Motorista Ganha Pontos. O
desconto será de até 10% no valor
anual do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
aos proprietários de veículos que
não cometerem infrações de trânsito no período de avaliação imediatamente anterior ao licenciamento
anual constante no documento de
arrecadação do IPVA. O desconto
inicia com o percentual de 3% no
primeiro ano da implementação do
programa. O desconto será acrescido de 1% a cada ano sem ocorrência de infrações no trânsito.

O deputado Danniel Oliveira
(PMDB) propôs, por meio do projeto
de lei 198/11, a instituição no currículo escolar dos ensinos fundamental e
médio da rede pública do Estado, do
programa educativo sobre prevenção
às drogas ilícitas e suas consequências. A disciplina tratará sobre questões preventivas, uso, consequências
e ações recuperativas relacionadas
ao uso indevido de drogas; os efeitos dos tóxicos lícitos como o tabaco,
álcool e outros e o tráfico de drogas.
O programa poderá promover palestras com ex-detentos e ex-viciados
sobre suas experiências e profissionais como médicos e psicólogos.

>>Patrícia Saboya (PDT)

>>Danniel Oliveira (PMDB)

Projeto de lei 153/11, em análise na Assembleia Legislava, do
deputado Dedé Teixeira (PT) prevê sanções aos estabelecimentos
que comercializem, adquiram,
estoquem ou exponham produtos
contrabandeados, falsificados e/
ou de origem duvidosa no âmbito
do Estado. As sanções vão de notificação a multa de cinco mil reais,
e a cassação da eficácia da inscrição no cadastro do contribuinte
ICMS. A medida visa punir e inibir
a prática do comércio de produtos
piratas, tais como CDs, DVDs, eletrônicos, cigarros, dentre outros,
com ações de combate a esse tipo
de prática que acarreta prejuízos.

A deputada Eliane Novais (PSB)
propôs, por meio de projeto de indicação 183/11, que sejam garantidos
critérios diferenciados para concessão de aposentadoria voluntária aos
Agentes de Segurança Penitenciária.
Pela proposta, o agente poderá se
aposentar com proventos integrais,
desde que atendidos, cumulativamente, a idade mínima (55 anos, se
homem; e 50 anos, se mulher), o
tempo de contribuição previdenciária (30 anos, se homem; e 25 anos, se
mulher) e tempo de efetivo exercício
no cargo (20 anos). Se tiver ingressado antes de 2003, bastará o tempo
de contribuição e exercício no cargo.

A regulamentação da oferta de serviços do tipo “couvert de
mesa” no Estado foi proposta pelo
deputado Hermínio Resende (PSL)
por meio do projeto de lei 204/11.
Segundo a proposta, os estabelecimentos comerciais do tipo restaurantes, lanchonetes, bares que
adotam o sistema de “couvert de
mesa”- caracterizado pelo fornecimento de aperitivos e entradas
servidos antes do início da refeição
propriamente - ficam obrigados
a disponibilizar ao consumidor a
descrição clara do preço e da composição do serviço. Fica vedado o
fornecimento do serviço sem solicitação prévia.

>>Dedé Teixeira (PT)

>>Eliane Novais (PSB)

>>Hermínio Resende (PSL)

Ceará de todos os tons
ocê já imaginou assistir a um
programa de rádio na televisão?
Idealizado pela diretora da FM Assembleia (96,7MHz), Fátima Abreu, em
parceira com a TV Assembleia (canal
30), o programa ‘Qual é o Tom do Ceará
na TV’ nos dá esta possibilidade. Com o
objetivo de mostrar aos telespectadores
os intérpretes da noite já consagrados
ou ainda desconhecidos pelo público,
porém, verdadeiros talentos da nossa
terra, o programa possui quatro câmeras que se movimentam e dinamizam as
entrevistas, que são realizadas no estúdio principal da Rádio FM.
Produzido e apresentado pelo jornalista e radialista Jânio Alves, ‘Qual é o
Tom do Ceará na TV’ conta com a participação dos produtos musicais cearen-

compositor Waldonys; Edinho Vilasboas,
compositor, cantor e intérprete; André
Lopes, Márcia Paiva e Zé Vicente, cantores e compositores; e também, o grupo
Bossambar. Para os próximos programas
estão previstos: a banda Bolacha Preta
e Dona Zefinha; David Duarte, Cristiano
Pinho e a dupla Ítalo e Reno.

V

serviço

>> Jornalista Janio Alves e o saxofonista Carlos Magno

ses de variados estilos, sejam eles: bandas, músicos e compositores. A edição
está sob a responsabilidade de Samuel
Frota e Rafael Pedrosa. Já a sonoplastia,

a cargo de Nabucodonosor.
Dentre os convidados que já participaram do programa, podemos citar
o saxofonista Carlos Magno, o cantor e

“Qual é o Tom do Ceará” vai ao
ar todos os sábados, às 11 horas,
com reprise às quartas-feiras
às 23 horas na FM Assembleia
(96,7 MHz). Na TV Assembleia,
sua exibição é sempre aos
domingos, a partir das 20 horas.

+cultura
LIVRO

LIVRO

LIVRO

O que muda para você?
A Associação Brasileira das
Empresas de Software (Abes) estima que o Ceará perdeu, apenas
em 2008, R$ 63 milhões em função da pirataria de software. Em
2009, deixou de arrecadar mais
de R$ 88 milhões somente com
ICMS de cigarros, dinheiro que
poderia ser direcionado para melhorias em educação, saúde, áreas sociais e de infraestrutura. Os
produtos legalmente produzidos
estão perdendo mercado para os
produtos falsificados. Com a medida, tanto quem produz produto pirata como quem consome
estarão passíveis de punições.

A proposta dirigida ao Poder Executivo dá um tratamento diferenciado aos servidores
públicos integrantes da carreira
de Segurança Penitenciária, por
exercerem atividades que sempre
envolvem alto risco. Segundo a
deputada, esse fator de risco tem
aumentado bastante no momento atual. Muitos desses profissionais expõem sua própria vida
durante o exercício das funções
inerentes ao seu cargo, ou são
perseguidos e mortos até fora de
suas horas de serviço.

Atualmente, a maioria dos
estabelecimentos oferece o “couvert de mesa” sem perguntar se o
cliente deseja aquele serviço, oferecendo petiscos posteriormente
cobrados. Em outros estabelecimentos, é exigido o valor pelo
número de pessoas que sempre se
sentaram à mesa, independente
se consumiram o aperitivo. A medida visa garantir o cumprimento
da regra clara, prevista no Código
de Defesa do Consumidor, que assegura o direito básico à informação adequada sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de preços.

De acordo com a pesquisa, a
maioria dos acidentes é causada
por falhas humanas (64%) como
dirigir sob o efeito de álcool e
substâncias entorpecentes, trafegar em velocidade inadequada e
sem a devida experiência; seguida
por problemas mecânicos (30%)
e pela má conservação das vias
de tráfego (6%). Neste sentido,
o programa premia quem dirigir
com responsabilidade e prudência, evitando acidentes, multas e
infrações. O programa representa
um incentivo aos bons condutores de veículos.

O aumento acelerado do
tráfico e o uso de drogas ilícitas
no convívio social e familiar requerem o incremento de ações e
políticas focadas na juventude, e
em especial, nos estudantes fora e dentro das escolas, uma vez
que este é o segmento social mais
afetado pelo problema. A inclusão
de programas educativos e preventivos ao uso de drogas ilícitas
nas escolas vai contribuir com a
discussão da temática das drogas
na vida social e escolar. Os educadores serão considerados os principais agentes formadores num
processo de educação preventiva.

>> Paulo Facó (PT do B), deputado
“Com uma carreira presidencial
curta, porém, inesquecível para
a história política brasileira, João
Goulart, construiu sua carreira
como parlamentar e como liderança de uma das maiores organizações do sistema partidário
que então se consolida: o Partido
Trabalhista do Brasil. No entanto,
é no livro ‘João Goulart – Uma
Biografia’ que a trajetória do líder deposto pelo golpe
militar de 64 ganha destaque. Uma leitura importante
para os amantes e curiosos da história do nosso país”.

>> Fátima Abreu, diretora da FM Assembleia

>> Erlúcia Moreira, servidora da Assalce

“O livro ‘As Mães de Chico Xavier’,
organizado pelo jornalista Saulo
Gomes, registra o making off sobre o filme homônimo ao livro.
Imagens, depoimentos e curiosidades sobre o longa, demonstram que não se trata de mais
um filme sobre espiritismo, mas
sim, da necessidade de abordar a
comunicação que há entre esses
dois mundos. Uma prova incontestável da existência
em pós-morte física e que merece uma leitura agradável mostrada nesta obra”.

“Esta indicação é para aqueles que não gostam ou nunca
pensaram em fazer uma reviravolta na sua vida. O livro ‘Quem
Mexeu No Meu Queijo’ é uma
parábola simples que revela
verdades profundas sobre mudança. Uma divertida história
esclarecedora sobre quatro personagens: dois ratos e dois humanos do mesmo tamanho dos
roedores. Eles vivem em um labirinto em eterna procura por queijo, que os alimenta e os faz feliz. O autor,
Spencer Johnson, retrata uma analogia ao cotidiano do
ser humano, sujeito a mudanças inesperadas”.
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Pré-Conferência defende
a Caatinga como tema
da Rio+20
Evento serviu como preparação para a I Conferência
a ser realizada em novembro, em Fortaleza.
azer com que a Caatinga
seja um dos temas oficiais
da Rio + 20. Este tem sido o esforço
de ambientalistas dos nove estados
brasileiros onde o bioma está presente. Nesse sentido, foi realizada
no dia 19/08, na Assembleia Legislativa, a Pré-Conferência Estadual
- A Caatinga na Rio + 20. O evento,
organizado pela Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento do
Semiárido, serviu como preparação
para a I Conferência Regional de
Desenvolvimento Sustentável do
Bioma Caatinga – A Caatinga na Rio
+20, a ser realizada nos dias 9, 10 e
11 de novembro, na sede do Banco
do Nordeste, em Fortaleza.
O presidente da Comissão, deputado Augustinho Moreira (PV),
começou o debate lendo “A Carta
da Terra. Ele utilizou o documento
para reforçar a tese de que “ou discutimos agora a questão da Caatinga ou estamos fadados a não termos mais esse bioma”. O deputado
Dedé Teixeira (PT), que solicitou a
audiência, e preside a Subcomissão
de Acompanhamento da Conferên-

F

cia Regional na AL, defendeu que
“todos nós temos a convicção de
que o momento é extremamente
importante para mobilizar os que
militam nessa causa”. O parlamentar elogiou o BNB por assumir a
realização da Conferência.
De acordo com Carlos Alberto
Pinto Barreto, coordenador geral da
Conferência, o evento deverá reunir cerca de 450 representantes de
todos os estados abrangidos pela
Caatinga, com o intuito de discutir
a gestão sustentável do bioma e
inseri-lo nas discussões da Rio +20.
Ele informou que o bioma representa 11% do território brasileiro e corresponde a 60% da área total dos
estados da Bahia e Ceará.
Também presente ao debate, o
secretário de Cultura do Ceará, Professor Pinheiro, lembrou de, nas discussões, reforçar a importância da
aprovação da Proposta da Emenda
Constitucional 504/10, atualmente
em tramitação no Congresso Nacional e que objetiva conferir aos biomas Caatinga e Cerrado o status de
patrimônio nacional.

Tramita na Câmara Federal projeto de lei para proibir
a propaganda de bebidas alcoólicas em eventos
financiados com recursos públicos ou beneficiados
com renúncia fiscal ou incentivos do Governo. A
idéia é do deputado federal cearense João Ananias
(PCdoB) e coaduna com o sentimento dos envolvidos
nos seminários estaduais de combate às drogas,
promovidos pela Assembleia Legislativa do Ceará em
parceria com a CF.
Parlamentares e sociedade civil concordam que, apesar de lícitas, drogas
como o álcool e o cigarro podem ser a porta de entrada para entorpecentes
mais fortes, como o crack. E estão certos. Por isso, quanto menos
propaganda for feita (especialmente em eventos públicos) desse tipo de
produto, melhor.

TIRO NO PÉ
A coluna explica o porquê: não faz sentido o Governo dar espaço para o
estímulo ao consumo de bebidas alcoólicas e tabaco quando hospitais estão
abarrotados de lesionados no trânsito. Acidentes causados, em sua maioria,
por motoristas embriagados ou com a atenção voltada a outros fins.
Aceitar esse tipo de anúncio é preparar-se para gastar bilhões em
atendimentos emergenciais evitáveis. É deixar de aplicar recursos em
setores outros da saúde pública, como campanhas de conscientização de
doação de órgãos e tecidos ou a ampliação da rede hospitalar realizadora
de transplantes alogênicos não-aparentados de medula óssea (quando o
paciente precisa receber material genético de alguém de fora da família para
curar-se de uma leucemia, por exemplo). É dar um tiro no pé.

PREVENÇÃO
Reforçando a tese de combate às drogas, o relator da
subcomissão sobre drogas da AL, deputado Danniel
Oliveira (PMDB), apresentou projeto à Casa criando o
Fundo Estadual de Prevenção, Recuperação e Combate
às Drogas.
O dispositivo permitirá utilizar todos os bens
adquiridos por traficantes de entorpecentes pelo Poder
Publico, para que sejam destinado à ressocialização e
assistência de drogaditos cearenses. São ações casadas
que deveriam ter ressonância nas demais Unidades da Federação (UFs). Do
contrário, essa praga chamada crack só vai avançar.
A coluna é 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. Escreva pra nós: alnoticias@al.ce.gov.br

