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Apoio > Produção legislativa

>> Deputado Zezinho Albuquerque

Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará

Ceará está diante do quarto ano consecutivo com
chuvas abaixo da média
histórica. As baixas precipitações registradas até agora, vem confirmando os prognósticos da Funceme e
são preocupantes. A Assembleia Legislativa está totalmente mobilizada
para prevenir possíveis efeitos dos
baixos níveis de nossas reservas hídricas. Estamos intensificando ações
de conscientização da sociedade, por
meio dos meios de comunicação do
Legislativo, para o uso racional da
água pela população. É o momento
de economizar para não faltar.
Atendemos com isso à preocupação e solicitação dos parlamentares
que, por vários meios, pediram a intensificação de ações da Mesa Diretora. Paralelamente à conscientização,
estamos fazendo um acompanhamento constante das ações dos governos federal e estadual no sentido

de amenizar os efeitos da escassez de
chuvas. Estamos atentos, ouvindo e
discutindo com autoridades, prefeitos
e comunidades cearenses, apoiando e
buscando soluções. Recentemente,
o Plenário sediou leilão reverso do
Governo estadual para execução de
obras como poços profundos e adutoras nas localidades que precisam
com mais urgência de água.
A Assembleia deu também um
grande passo no sentido de democratizar o acesso ao curso preparatório
para o Enem, ministrado pela Unipace. Lançamos mão das novas tecnologias de comunicação e agora as aulas
são transmitidas via Internet, estando
disponível a todos pelo Portal da Casa.
Também continuamos expandindo o
curso para o interior, para beneficiar
alunos que não contam com acesso a
Internet e já estamos atendendo a 15
municípios cearenses.
Boa leitura!

Equipe da Consultoria na homenagem realizada no Complexo das Comissões

Consultoria Parlamentar completa
10 anos e recebe homenagem
Legislativo estadual realizou sessão solene para celebrar importância do trabalho

C

om a realização de uma sessão solene, a Assembleia
Legislativa comemorou no
dia 10/03, os 10 anos da Consultoria
Parlamentar da Casa. A solenidade foi
conduzida pelo 1º secretário da AL,
deputado Sérgio Aguiar (Pros). “Todo
o trabalho que realizamos nesta Casa
passa, primeiramente, pela consultoria
parlamentar, daí o seu brilho e sua importância”, assinalou.
A coordenadora do órgão, Erliene
Alves da Silva Vale, observou que são
10 anos trabalhando diariamente em
consonância com as ações da Casa. Ela
destacou ainda as publicações produzidas pela consultoria, que são fonte
de pesquisa para o Parlamento. “É um
grande auxílio para a produção Legislativa”, disse, lembrando que a Consul-

toria oferece embasamento a projetos
de pesquisa para os parlamentares. O
trabalho realizado pelo órgão recebeu
a certificação ISO 9001 em 2011, que
foi recertificada até 2017. “Fomos o
primeiro órgão da AL a receber essa
certificação, o que demonstra a competência da nossa equipe”, acrescentou.
O deputado Renato Roseno (Psol)
disse que a Assembleia “atingiu outro
patamar de profissionalismo, se comparado com 10 anos atrás”. “Um salto
positivo, considerando que precisamos
dar mais qualidade e reflexão à produção política desse Estado”, observou.
A ex-deputada Eliane Novais reforçou
que a qualidade da produção legislativa
melhorou com o auxílio da Consultoria
Parlamentar. Esse salto qualitativo, segundo ela, ofereceu um diferencial que

pôde ser observado nos mandatos mais
recentes. “Esses 10 anos de existência
são meritórios, pois representam qualificação profissional e compromisso e
zelo com esta Casa”, assinalou.
Durante a sessão solene, foram
homenageados com placas comemorativas o presidente da Casa, deputado
Zezinho Albuquerque (Pros), e os ex-diretores da Consultoria Parlamentar
Fernando Antônio Costa Oliveira; Leonardo Colares de Borba; Carlos Antonio Martins Bezerra; Júlio Ramón
Soares Oliveira e José Joscely Tabosa
Rodrigues. Participaram da solenidade
Carlos Martins e Sílvia Helena Correia,
diretor em transição e atual diretora da
Diretoria Operacional da Casa, respectivamente; e os deputados Zé Ailton
Brasil (PP) e Audic Mota (PMDB).

O trabalho
realizado pelo
órgão recebeu a
certificação ISO
9001 em 2011, que
foi recertificada
até 2017.
saiba+
A Consultoria Parlamentar é um
órgão de assessoramento do
Poder Legislativo que oferece
um serviço de suporte técnico
especializado, visando atender
diretamente as demandas dos
parlamentares, dos chefes de
órgãos e departamentos da
Assembleia Legislativa.
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Estímulo > Conscientização

AL defende uso responsável
da água para prevenir
desabastecimento
Legislativo estadual já adotou medidas de economia de água em suas dependências

A

Assembleia Legislativa do Ceará intensifica
as ações para conscientizar a sociedade sobre o uso racional da água. A Mesa Diretora
da Casa, à frente o presidente Zezinho Albuquerque
(Pros), está adotando ações para estimular os cearenses
a usarem a água de forma responsável, economizando, principalmente em Fortaleza. Segundo informou o
Primeiro Secretário da Casa, deputado Sérgio Aguiar
(Pros) trata-se de uma ação preventiva porque o Ceará
precisa ficar em alerta diante das previsões de chuvas
abaixo da média em 2015, o que pode complicar o abastecimento em nosso Estado.
A Mesa Diretora determinou também a adoção de
medidas de economia de água em suas próprias dependências e nos seus prédios anexos. Já foram instalados medidores que visam diminuir a vasão e também torneiras
automáticas que cortam o fluxo liberando apenas a quantidade suficiente, evitando assim os desperdícios. Conforme
o coordenador da Agenda Ambiental A3P, Jocely Tabosa,
será implantado projeto de reúso da água que inclui, dentre
outras medidas, a coleta da água que cai dos aparelhos de
ar-condicionado da Casa, para que possa ser reutilizada.
As previsões de poucas chuvas para este ano tem
mobilizado os deputados estaduais desde o ano passado,
quando registramos uma das piores secas dos últimos 50
anos, com períodos sucessivos de chuvas abaixo da média
desde 2012. As preocupações dos parlamentares aumentaram com a divulgação do prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme):

a quadra chuvosa deve permanecer novamente abaixo da
média histórica em 2015.
Desde o final do ano passado, vem aumentando a
mobilização dos parlamentares em torno do assunto, notadamente quando a Funceme divulgou o prognóstico no
início do ano. Alguns parlamentares apresentaram projetos pedindo a adoção de medidas ainda em fins de 2014
como os deputados Ines Arruda (PMDB) e Professor Teodoro (PSB). Recentemente, o deputado Welintgon Landim
(Pros), por meio de requerimento aprovado em Plenário,
instou a Mesa Diretora a intensificar divulgações que conscientizem a sociedade a fazer economia de água no Ceará
por meio de suas mídias: agencia de notícias, portal na Internet, rádio e televisão.
O presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque, determinou por parte da AL um acompanhamento
das ações do Governo no que se refere a obras de prevenção aos efeitos da seca e a ampliação da campanha. O primeiro secretário da Casa, deputado Sérgio Aguiar (Pros),
defende a intensa mobilização advertindo que a situação
vai ser “calamitosa”, caso a previsão da Funceme seja concretizada. “Será desastroso para o nosso Estado se nós não
conseguirmos ter este ano um inverno maior do que o do
ano passado”, disse ele, informando que alguns municípios
já estão entrando em colapso de água.
Faz parte também da conscientização dos cearenses
para a economia de água a campanha que a rádio FM Assembleia vem veiculando desde o início de março, intitulada “Água, um direito universal. Preserve!”.

Já foram instalados medidores que visam
diminuir a vasão e também torneiras
automáticas que cortam o fluxo liberando
apenas a quantidade suficiente, evitando
assim os desperdícios.
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Debates e acompanhamento de ações para
convivência com a seca
A sessão especial para debater ações de convivência com a seca no Ceará, realizada a 27/02, foi uma
das primeiras ações da Assembleia este ano para fazer
o acompanhamento das obras que estão sendo executadas. O presidente Zezinho Albuquerque, que dirigiu
o debate, destacou que a sessão foi o fórum escolhido
para expor as ações desenvolvidas pelos governos Federal e Estadual no combate aos efeitos da seca no Ceará. O parlamentar ressaltou que a população enfrenta
o quarto ano de estiagem consecutivo e muitos reservatórios estão praticamente secos ou com pouca água
acumulada, o que desperta preocupação de todos os
setores envolvidos com o abastecimento hídrico.
De acordo com o parlamentar, um dos grandes
problemas da estiagem é a precarização do abastecimento para a população. Zezinho assinalou que,
recentemente, ocorreram boas chuvas, mas que elas

ainda foram insuficientes para recompor as reservas
hídricas do Estado, tendo em vista que apenas alguns
poucos reservatórios acumularam água. As cisternas
construídas conseguiram acumular água, assegurando abastecimento para os próximos três meses,
segundo ele.
O presidente da AL ressaltou ainda que o governador Camilo Santana tem se empenhado muito e realizado as ações necessárias em relação à seca
no Ceará. O parlamentar pediu à bancada federal o
mesmo empenho no sentido de sensibilizar os órgãos
federais para que sejam liberados os recursos necessários, demandados pelas ações de convivência com a
seca. O deputado fez um “agradecimento especial” à
presidente Dilma Rousseff pelos recursos que foram
alocados ainda no Governo passado. O debate contou
com a presença de várias autoridades.

Casa sediou leilão para construção de poços profundos
O Governo do Estado do Ceará, por meio da
Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra),
realizou no dia 24/03, no Plenário da Assembleia
Legislativa, leilão reverso destinado à construção de
poços profundos em municípios do Estado. O leilão
possibilita economia de mais de R$ 4 milhões para
os cofres do Estado. A sessão pública foi aberta pelo
presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque
(Pros), destacando que o evento mostra a preocupação de deputados e do Governo do Estado com
um tema de extrema importância para os cearenses,
que é buscar alternativas para minimizar os efeitos
da seca. O governador do Estado, Camilo Santana,
conduziu o processo.
A contratação das empresas prevê a execução de
sistemas de abastecimento de água para o interior e
Região Metropolitana de Fortaleza, com a construção
de 300 novos poços artesianos; 251 sistemas simplificados de abastecimentos com chafariz; 68 sistemas de
dessalinização em poços tubulares profundos; além
de serviços de locação, construção e teste de vasão
com análise físico-química da água.
O governador Camilo Santana ressaltou que o
evento é uma das ações anunciadas pelo Plano Es-

tadual de Convivência com a Seca, apresentado na
Assembleia em fevereiro. Ainda segundo o governador, apesar das chuvas que têm atingido o interior do
Estado, os reservatórios ainda apresentam baixos volumes. “As chuvas têm sido muito importantes para a
agricultura e para a área rural, mas insuficientes para a
recarga dos reservatórios que abastecem as cidades do
Interior”, afirmou Camilo.
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flashES do parlamento
Os trabalhos no Plenário da Assembleia
prosseguem com intensidade neste mês com
a chegada de novas proposituras que já se
encontram em tramitação. Na sessão do dia
01/04, na leitura do expediente, começaram
a tramitar novas matérias: uma proposta de
emenda constitucional (PEC), dois projetos de
decreto legislativo, dois de lei e um de indicação.
Os dois projetos de decreto legislativo, que
já foram aprovados, são de autoria da Mesa
Diretora, com indicações de conselheiros
diretores para a Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará (Arce). Foi lido também, no início dos
trabalhos do mês de abril, ofício da Secretaria
da Fazenda encaminhando demonstrativos do
1º bimestre de 2015, do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária da Administração
Direta e Indireta do Estado do Ceará. Em
março, os deputado Fernando Hugo (SD)
e Rachel Marques (PT) retornaram a AL,
assumindo como suplentes.

>>Deputado Tomaz Holanda (PPS)

>>Deputado Fernando Hugo (SD)

>>Deputado Moisés Braz (PT)

>>Deputado Gony Arruda (PSD)

>> Presidente Zezinho Albuquerque (Pros) faz a abertura dos trabalhos

Pauta da Assembleia recebe novas
propostas na primeira sessão de abril

>> Deputado João Jaime (DEM)
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>> Deputada Rachel Marques (PT)
discursa ao tomar posse no Plenário

>>Deputados Elmano Freitas (PT) e Júlio César Filho (PTN)

>>Deputados Augusta Brito e Carlos Felipe do PC do B, Renato Roseno (PSOL) e
Zezinho Albuquerque.

>>Deputados Audic Mota (PMDB), Ely Aguiar (PSDC) e
Evandro Leitão (PDT).

>>Deputados Heitor Férrer (PDT), Agenor Neto, Carlomano Marques e Walter
Cavalcante, do PMDB.

>> Naumi Amorim (PSL), Danniel Oliveira e Carlomano
Marques, do PMDB, e Sérgio Aguiar (Pros).

>>Deputados Laís Nunes (Pros), Augusta Brito (PC do B),
Júlio César Filho (PTN) e Renato Roseno (PSOL).
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Unipace>Enem

Com novas tecnologias, Assembleia
democratiza acesso ao Projeto ALcance

Expansão para o interior já beneficia
alunos em 15 municípios

Programa amplia polos no interior para atender alunos que não contam com Internet

A

Assembleia Legislativa do
Ceará lança mão das novas
tecnologias de comunicação
e oferece aos alunos do Projeto ALcance uma nova ferramenta para acompanhar as aulas em tempo real - a Internet – democratizando o acesso aos
estudantes de todo o Ceará e do País.
O ALcance é o curso preparatório para
o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), ministrado pela Universidade
do Parlamento Cearense (Unipace),
cujas aulas deste ano começaram no
início de março.
A ideia de democratizar o acesso ao conteúdo das aulas aos estudantes, por meio da internet, compartilhando assim com milhares de
jovens por todo o Brasil, foi da chefe
da Coordenadoria de Planejamento
e Informática da Assembleia Legislativa, Luana Pontes, que, no ano
passado, começou a trabalhar no
projeto. A ideia tornou-se realidade
e, hoje, para acompanhar as aulas
do ALcance em qualquer parte do
Ceará e até mesmo do mundo, é necessário apenas que o estudante ou
a escola tenham um computador e
um link de internet.
Luiz Eduardo Lima e Silva, chefe
em exercício da Coordenadoria de
Planejamento e Informática da AL,
disse que a iniciativa, que teve o apoio
da Unipace, da TV Assembleia e da
Coordenadoria de Comunicação Social, “reduziu custos e aumentou em
muito a abrangência do projeto Alcance”. Ele explicou ainda que o sis-
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Aula inaugural no auditório do Anexo II da Assembleia

tema “stream”, utilizado pela Informática, otimiza o formato dos arquivos
capturados pela câmara da TV Assembleia e envia esses arquivos para
o computador do Departamento, que
codifica automaticamente as informações e põe na internet.
Cristiano Lima, programador
de Informática da AL, responsável

por inserir no site as imagens capturadas pelo “stream”, informou
que teve que acompanhar apenas
as duas primeiras aulas do ALcance. “Hoje tudo é feito automaticamente pelo computador, não é
necessário um acompanhamento
pessoal”, comentou.
As aulas presenciais, ministra-

das pelos professores no auditório
do anexo II, do edifício deputado
José Euclides Ferreira Gomes, são
transmitidas por meio de um cabo
instalado em uma câmera da equipe
da TV Assembleia. Em seguida, essas imagens, compactadas por meio
do “stream”, são colocadas na rede
mundial de computadores.

O ALcance é o curso
preparatório para
o Exame Nacional
do Ensino Médio
(Enem), ministrado
pela Universidade do
Parlamento Cearense
(Unipace), cujas aulas
deste ano começaram
no início de março.

Qualquer pessoa pode acessar as
aulas do projeto pelo Portal da Assembleia. Porém, a Universidade do
Parlamento Cearense vem realizando
um projeto de expansão do programa
pelos municípios cearenses para beneficiar alunos que não tenham acesso a
Internet, notadamente aqueles moram
em distritos mais distantes das sedes
municipais. Daí a importância da expansão do programa que permite, além
do acesso às aulas propriamente dito, a
concentração dos estudantes num espaço comum onde possam estudar juntos,
trocar ideias e discutir conteúdos.
Segundo a professora Lindomar
Soares, diretora de Gestão e Ensino
da Unipace, desde que haja um espaço educacional apropriado, a transmissão via internet torna possível que
cada vez mais novos polos venham
a ser instalados em escolas, câmaras municipais, secretarias e ONGs,
atendendo assim a esses alunos que
não dispõe de acesso à internet. Reafirmando que qualquer pessoa pode
também acessar as aulas do projeto,
Lindomar explicou o procedimento,
que está sendo mostrado também
por meio de um vídeo tutorial, com o
passo-a-passo do acesso. O vídeo está
sendo veiculado pela TV Assembleia
e em breve estará disponível na Web,
por meio do Portal da AL. “Mas, em
resumo, basta entrar na página da Assembleia Legislativa e clicar no ícone
do projeto. No site, estão disponibilizadas as aulas online e as apostilas didáticas para download”, explicou.
O Projeto ALcance Enem, curso preparatório destinado a alunos e
egressos da escola pública, completa
em 2015 quatro anos de funcionamento, comemorando a expansão do curso
para o interior cearense, contabilizan-

do hoje 15 municípios: Aracoiaba,
Banabuiú, Camocim, Cruz, Guaramiranga, Horizonte, Ipaumirim, Itapiúna, Milagres, Mombaça, São Benedito,
Tauá, Tianguá e Uruburetama. “Nas
próximas semanas, os municípios de
Irapuan Pinheiro e Tururu, entre outros, deverão também aderir ao projeto”, informa a professora Lindomar
Soares.
O Projeto ALcance Enem atendeu, desde 2012 quando foi criado,
mais de seis mil alunos. Até o ano
passado, o projeto, por meio de aulas
de videoconferência, abrangia apenas
a Capital e um polo em Tauá. “Nosso
objetivo é continuar esse trabalho para
abranger o maior número de alunos
possível”, disse ela. Outro ponto alto
do projeto, destacado pela diretora, é
a qualidade dos professores e do material didático. “Os professores são os
mais capacitados e adotam estratégias
para que todas apreendam os conteúdos expostos. Todos possuem alto
nível didático-pedagógico, com metodologias inovadoras e voltadas às áreas
de conhecimento do Exame Nacional
do Ensino Médio”, destacou.

Segundo a professora
Lindomar Soares,
diretora de Gestão e
Ensino da Unipace,
desde que haja um
espaço educacional
apropriado, a
transmissão via
internet torna
possível que cada
vez mais novos
polos venham a ser
instalados em escolas,
câmaras municipais,
secretarias e ONGs
serviço
Em Fortaleza, as aulas do projeto
são ministradas aos sábados
no auditório do Anexo II da
Assembleia, das 8h às 12h30, com
presença média de cerca de mil
alunos. Além do site, os alunos
podem assistir ás aulas também
na TV Assembleia, aos sábados,
das 6h às 10h. Para o acesso ‘online’,
o aluno deve acessar o site www.
al.ce.gov.br e entrar no banner
lateral “Alcance aulas ao vivo” para
acompanhar a transmissão do
conteúdo em tempo real. O aluno
que perder alguma aula pode
acessar o mesmo banner e ir para a
opção “Aulas ministradas”. As aulas
da semana anterior são reprisadas
aos sábados pela TV Assembleia
(Canal 30), das 6h às 10h da manhã.
Mais dúvidas sobre o acesso
podem ser tiradas assistindo ao
vídeo com o passo-a-passo que
está sendo veiculado pela
TV Assembleia.
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Ação Parlamentar

AL INDICA

Confira as ações e projetos dos parlamentares
OBRAS PÚBLICAS

PREVENÇÃO DE
INCÊNDIO

PREVENÇÃO
ÀS DROGAS

SEGURO DE VEÍCULOS

>> Zé Ailton Brasil (PP)

>> Carlos Matos (PSDB)

>>Capitão Wagner (PR)

>> Mirian Sobreira (Pros)

>> Sérgio Aguiar (Pros),

A criação do sistema de cotas
nas instituições de ensino superior
do Ceará, por um período de 10
anos, foi proposta na Assembleia
por meio do projeto de lei 29/13,
de autoria do deputado Zé Ailton
Brasil (PP). A propositura, em tramitação na Casa, determina que as
instituições públicas de educação
superior reservem nos cursos de
graduação, por curso e turno, no
mínimo 45% de suas vagas para os
alunos que comprovem ter cursado integralmente o ensino médio
em escolas públicas situadas no
Ceará. Estabelece também a reserva de 5% de vagas para estudantes
com necessidades especiais.

Projeto de lei 28/15, de autoria do deputado Carlos Matos
(PSDB), em apreciação na Assembleia Legislativa, disciplina a
concessão de autorização para inicio de obras públicas financiadas
por meio de empréstimo obtido
no exterior. Pela matéria, a autorização só será concedida após a
aprovação da contratação do empréstimo pelo Senado Federal. A
propositura estabelece ainda que
as obras poderão ser iniciadas
antes da liberação do empréstimo
somente quando o percentual do
empréstimo externo for inferior a
25% do valor total da obra, e este
for inferior a R$ 50 milhões.

Projeto de lei 31/15, de autoria do deputado Capitão Wagner
(PR), obriga a contratação de
Bombeiro Civil e manutenção de
unidade de combate a incêndio e
primeiros socorros em estabelecimentos privados que receba grande concentração de pessoas tais
como shopping, casas de show,
hipermercados, lojas de departamento, hospitais particulares e
prédios comerciais. A proposta,
que está em tramitação na Assembleia, estabelece que cada unidade
de combate à incêndio tenha pelo menos um bombeiro civil por
turno para cada 1.500 pessoas que
circulem no estabelecimento.

Dois projetos de lei de autoria da deputada Mirian Sobreira
(Pros) têm como alvo a prevenção ao uso de drogas no Estado
do Ceará. O de número 21/2015
destina 30% das verbas oriundas
das propagandas institucionais
do governo estadual para campanhas de prevenção às drogas.
O de nº 22 / 2015 estabelece a
concessão de 5% de incentivos
fiscais para empresa privadas que
investirem em projetos sociais de
combate às drogas e de inserção
de dependentes químicos no
mercado de trabalho. Os projetos
estão em tramitação na Assembleia Legislativa.

Projeto de lei 34/15, do deputado Sérgio Aguiar (Pros), assegura
ao consumidor o direito de livre
escolha da oficina mecânica em
casos de cobertura dos danos em
veículos por seguradora. O mesmo direito se estende também ao
terceiro envolvido no sinistro e que
deve ser ressarcido pela seguradora. As seguradoras não poderão
criar qualquer obstáculo ou impor
tratamento diferenciado em razão
do exercício de livre escolha proposto, ficando vedada a imposição
de qualquer tipo de relação de oficinas que limite a escolha do segurado ou do terceiro, como condição para o conserto dos veículos.

O projeto visa por em prática o preceito constitucional
que atribui como dever do
Estado o direito à educação a
todo cidadão brasileiro. O parlamentar lembra, no entanto,
que o acesso às vagas em universidades públicas a cada dia
torna-se mais difícil, principalmente para aqueles que não
podem pagar um bom curso
preparatório A reserva de cotas vai ampliar as condições de
acesso ao ensino superior aos
estudantes carentes e pessoas
com deficiência.

Conforme o parlamentar,
a medida vai evitar que sejam
gastos recursos públicos em
obras que não chegam a ser finalizadas porque o empréstimo
externo para concluir o investimento não havia sido aprovado
anteriormente pelo Senado.
Ele cita exemplo ocorrido no
Estado em que uma obra foi
iniciada, toda a contrapartida
do Estado foi aplicada e o projeto parou porque os recursos
que viriam de empréstimos
não foram aportados aos cofres
públicos por não ter sido ainda
autorizado pelo Senado.

Segundo o deputado, todas as medidas tomadas para a
proteção contra incêndios são
importantes e devem ser implantadas para que no caso de
acidentes os resultados sejam
amenizados pelas ações que foram adotadas preventivamente
e com maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a
sociedade. Muitos dos incêndios
em estabelecimentos privados,
com grande número de vítimas,
poderiam ter sido evitados caso
medidas como a que ele propõe
tivessem sido adotadas.

O consumo de drogas lícitas
e ilícitas é hoje um dos maiores
desafios da sociedade contemporânea. A instituição de campanhas para esclarecer os danos
que a ingestão dessas substâncias pode acarretar ao cidadão
é fundamental para tentar minimizar os efeitos desse problema
social. Já a concessão do incentivo fiscal às empresas busca inserir os ex-dependentes químicos
no mercado de trabalho evitando, desta forma, que eles voltem
a consumir psicotrópicos, promovendo o resgate de sua autoestima e de suas relações sociais.

Com a aprovação do projeto,
o segurado terá direito de escolher livremente a oficina onde
quer consertar seu carro, em caso
de acidente. O direito de escolha
envolve qualquer tipo de oficina
de automóveis, seja mecânica, de
lanternagem, de pintura, de recuperação e limpeza de interior, ou
outras do gênero, desde que legalmente constituída como pessoa
jurídica. As centrais de atendimento das seguradoras também
deverão informar aos envolvidos,
quando do atendimento do sinistro, o direito de livre escolha da
oficina reparadora.

O que muda para você?

SISTEMA DE COTAS
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Xilogravuras do
teatro popular
Imagens inspiradas
nas artes cênicas do
alemão Alois John Lippl
compõem a exposição
xilográfica do artista
suíço Daniel Maillet

no Centro Escolar de Artes Aplicadas, também em Lugano. Em 1977
iniciou seu treinamento como entalhador no estúdio de seu pai Leo e
durante esse período também viajou
para Londres, Frankfurt, Praga, Niš
e Munique para trabalhar.
Graduou-se na Academia de
Brera sob a tutela de Beppe Devalle
e Zeno Birolli. A fase italiana do trabalho do artista inclui um breve período de trabalho com Roberto Sambonet e, posteriormente, com Clino
Castelli. A morte de seu pai o trouxe
de volta à suíça, onde viveu até 2002.
Ano seguinte, muda-se para o
Brasil e dedica-se à pintura a óleo
rica em cores e atmosferas equatoriais. Além disso, modelou figuras
em argila em tamanho natural. Atualmente, Daniel dedica-se à pesquisa das melhores formas de sintetizar
a argila, para trabalhar com altas
temperaturas, ideal para esculturas
em grandes tamanhos.

A

exposição “Maillet: quando a gravura interpreta
o teatro”, é composta por
uma série de xilogravuras realizadas
no ano de 1980 pelo artista suíço
Daniel Maillet. Com curadoria da
artista visual pernambucana Maíra
Ortins, as gravuras foram baseadas
nas obras de duas peças de teatro popular bávaro: “O Órgão Pentecostal”
e “Os Limpadores dos Apóstolos”,
escritas na juventude do escritor,
diretor e dramaturgo alemão Alois
John Lippl, avô materno de Daniel.
A série de xilogravuras em estilo expressionista aborda cenas
e imagens inspiradas nas obras
citadas, publicadas pelo Editor
Grawol como escritos teatrais
em 1981. Maillet realizou um álbum ilustrado e edição de arte
de tiragem limitada. Todavia, a
exposição, por possuir uma direção curatorial voltada para a obra
expressionista de Maillet, conta
também com xilogravuras de outras séries realizadas no mesmo
período pelo artista.

serviço

A obra de Maillet é vasta e
inclui desde xilogravuras, calcogravuras, como também pinturas, desenhos e esculturas, tanto
em terracota de alta temperatura,
como em bronze.

CAMINHOS DE MAILLET
Daniel iniciou sua trajetória no
ensino na Universidade de Ciências
Aplicadas e Artes do Sul da Suíça
(SUPSI), em Lugano, estudou Design Gráfico com Bruno Monguzzi

A exposição “Maillet: quando a
gravura interpreta o teatro” estará
em cartaz até o dia 09 de maio
de 2015, no Espaço Cultural dos
Correios. Situada na Rua Senador
Alencar, 38, no centro de Fortaleza.
Horários de visitação de segunda a
sexta-feira, de 8h às 17h e sábado de
8h às 12h. Contato: (85) 3255-7142.
Entrada gratuita.
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Reforma> Melhorias

Com novas instalações,
Espaço do Povo oferece mais
privacidade e conforto.
Por iniciativa da Mesa Diretora, o local se estruturou para
melhorar atendimento à população.

O Espaço do Povo com instalações reformuladas e modernizadas

A

Assembleia Legislativa do
Ceará acaba de entregar à
sociedade cearense as novas
instalações do Espaço do Povo. Reformado por determinação da Mesa
Diretora da Casa, o serviço ganhou
uma nova estrutura para atender a
população que hoje terá, no local, mais
privacidade e conforto para realizar
suas pesquisas e trabalhos escolares.
O novo Espaço conta agora com uma
sala própria e climatizada.
Com a reforma nas instalações, o
Espaço do Povo dispõe de uma sala
própria, climatizada, equipada sete
computadores, separados em ilhas
de trabalho, à disposição do público.
Para acessar os equipamentos, bas-
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ta procurar os funcionários e fazer
a solicitação. O tempo estabelecido
para o acesso é de uma hora, mas, dependendo do movimento, é possível
estender o horário.
Tereza Nobre, que trabalha no local com atendimento ao público, destaca que o novo espaço proporciona
mais conforto aos usuários, estimulando a busca de serviços no local.
“Depois que nos mudamos para cá
podemos ver que o movimento realmente aumentou”, lembra.
Bernardo Mendes, estudante de de
17 anos, é um antigo frequentador do
Espaço do Povo e gostou das mudanças. Ele elogiou a ambientação do novo
espaço e a ampliação e modernização

dos equipamentos. “Está ótimo. Mais
silencioso e reservado. Posso passar
horas fazendo minhas pesquisas sem
me preocupar nem me distrair com o
vai e vem das pessoas”, disse ele.

serviço
O Espaço do Povo funciona desde
1996. Está situado no hall de
entrada da Assembleia Legislativa
e oferece serviços gratuitos de
acesso à internet, impressões e
fotocópia. O serviço está disponível
de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h e das13h às 17h. Outras
informações pelos telefones (85)
3277 2955/2956 ou pelo e-mail
povo@al.ce.gov.br.

Biblioteca da AL
destaca trabalho
da poetisa
Cecília Meireles
A Biblioteca César Cals de
Oliveira, da Assembleia Legislativa, homenageia a cada dois
meses um autor brasileiro. O
objetivo da iniciativa é divulgar os livros do seu acervo e
repassar informações sobre os
escritores nacionais. Por meio
de folder explicativo, é relatada
a história do autor e sua importância para a literatura.
De acordo com o assistente
da biblioteca Rômulo da Costa,
a escolha é feita a partir de uma
data comemorativa em que um
autor do acervo tenha um trabalho identificado com a temática.
Em março e abril, em alusão ao
Dia Internacional da Mulher, a
biblioteca prestou homenagem a
poetisa Cecília Meireles.
O folder da biblioteca destaca que a escritora nasceu no Rio
de Janeiro em 1901. Criada pela
avó açoriana começou a escrever
poesia aos nove anos de idade.
Aos 18 anos publicou o primeiro livro de poesias, “Espectros”.
Mesmo vivendo numa época de
influência modernista, desenvolveu sua obra com heranças e
técnicas do Classicismo, Gongorismo, Parnasianismo, Romantismo, Surrealismo e Realismo.
O próxima tema, em maio, será a
comemoração do Dia das Mães.

