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Ajuda às vítimas
das enchentes
O Presidente Domingos Filho
(PMDB) tem feito várias
articulações no sentido de
que a Assembléia Legislativa
do Ceará participe ativamente
do socorro as vítimas das
enchentes, com campanhas de
doações e apelos ao Governo
Federal. [4]
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Parlamentares cearenses são premiados

Deputados vencem o Prêmio Mérito Legislador
A indicação das proposituras foi feita ao Senado Federal pela Mesa Diretora da Casa
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Olá caro leitor! Estamos de volta
com muita informação para você. O
trabalho desenvolvido pela Assembléia
Legislativa rende bons frutos aos parlamentares. Cinco deles foram escolhidos os melhores legisladores do País.
A premiação é concedida pelo Senado
Federal a partir de análise feita em
conjunto com o Instituto de Estudos
Legislativos Brasileiros.
Enquanto isso, a Assembléia tem
feito várias articulações para ajudar
as vítimas das enchentes no interior
do Estado. Além da criação de uma
Comissão Especial para diagnosticar
a situação nos municípios, a Casa se
engajou na coordenação da campanha
Força Solidária, que consiste na coleta
de doações de alimentos, roupas, água
e medicamentos.
Também nesta edição, uma entrevista com o primeiro secretário, José

espaço do leitor
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Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
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Caríssima Editora.
Quando comecei a notar, de fato, a presença deste jornal, passei a observar os
seus principais detalhes. E vejo que o
mesmo tornou-se amplo e flexível. Suas
abordagens são claras e tratam de assuntos sérios e dinâmicos... Mas, o que
me chamou a atenção foi o lado da interatividade, principalmente no que se
refere a cursos à distância, e como isso
vai facilitar e viabilizar, bastante, a continuação de estudos para pessoas que
não podem se locomover e/ou sair de
casa, pois lhes faltam condição e tempo.
Sabemos que esse país não cuida da
educação como uma prioridade para todos os seus habitantes, ou para aqueles
que desejam uma melhora na situação,
tanto cultural quanto financeira. E que
cabe a cada um a procura dos seus es-

Albuquerque, que destaca um dos
maiores empreendimentos do Estado:
o projeto Acquário Ceará. Tem ainda a
realização de cursos profissionais para
os servidores da Casa.
Você também vai conferir um trabalho que está a sua disposição, o Espaço
do Povo, que oferece acesso à Internet,
além de impressão e cópias xérox, totalmente gratuito. O Espaço possui nove
computadores disponíveis para consultas e pesquisas, todos ligados à rede.
Leia também matéria sobre a visita de deputados cearenses ao Oriente
Médio. Em Israel, eles buscaram modelos de agricultura irrigada que serão
sugeridos ao Governo do Estado. Veja
ainda o debate realizado pela Comissão de Saúde para esclarecer e prevenir
a população sobre a gripe suína.
Boa leitura e continue colaborando conosco!

Foto banco de dados AL

s deputados Adahil Barreto (PR), Artur Bruno (PT),
Francisco Caminha (PHS), Lula Morais (PCdoB) e Téo
Menezes (PSDB) venceram o Prêmio Mérito Legislador. A comenda lista as 150 iniciativas de leis socialmente mais relevantes aprovadas no País, e é concedida pelo Senado Federal a partir de análise feita em conjunto com o Instituto de
Estudos Legislativos Brasileiros. O prêmio será entregue aos
deputados no dia 26/05, em Brasília, pelos melhores projetos apresentados e transformados em leis no ano de 2008.
A premiação envolve as esferas municipal, estadual e federal e foi elaborada em comemoração aos 20 anos da Constituição brasileira, promulgada em 1988. Os cinco projetos
que representaram o Ceará e venceram, foram indicados pela
própria Mesa Diretora da Assembléia. “Escolhemos levando
em consideração principalmente o alcance de cada propositura. Ter cinco deputados nossos nesse Prêmio é uma honra
para a Assembléia, que certazmente está muito bem representada”, destaca o presidente da AL, deputado Domingos
Filho (PMDB).

O

saiba+
n Imagem da estatueta
entregue para os
deputados que ganharam
a eleição

>> Deputado Domingos Filho (PMDB)

“Escolhemos levando em consideração
principalmente o alcance de cada
propositura. Ter cinco deputados nossos
nesse Prêmio é uma honra para a
Assembleia, que certamente está muito
bem representada”

n Os critérios avaliados
para a escolha do melhor
projeto são o alcance da
proposta, a inovação e a
participação popular.
n Segundo as normas
do “Prêmio de Mérito”, a
comenda tem por objetivo
valorizar a responsabilidade
do Poder Legislativo.

se ligue!
paços para numa coletividade transformar a maneira e as condições de pensamento dos atores políticos. Que essa
ideia possa pegar e possa aprofundar,
juntamente com esse meio de comunicação, as pessoas e colocá-las diante de
um presente mais justo e de um futuro
menos tenso e vantajoso. Abraços,
José Alfredo de Albuquerque
Fortaleza – CE

Ao sair de um consultório no centro da
cidade do Crato, vi em um pára brisa
de um carro o jornal que me chamou
atenção, até porque gosto de ler tudo
que vejo pela frente, pode ser uma bula
de remédio, mas gosto de ler, investigar,
afinal é bom saber um pouco de tudo,
aliás, aprender. Então um rapaz que
vigia os carros viu que eu fiquei inte-

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

ressada e gritou: essa mulher quem um
jornal! Apareceu outro rapaz com vários
jornais e me deu um, fiquei feliz. Perguntei: Quem foi que autorizou a entrega desse jornal? Ele disse: Foi Ely Aguiar!
Gostei da iniciativa, pois só assim, todos
nós estaremos mais informados sobre o
que acontece na AL, como também em
algumas cidades do interior.
Parabéns e sucesso a todos!
PS: Mandem sempre, viu...
Auricélia Melo Feijão
Crato-CE

Adahil Barreto

Artur Bruno

Francisco Caminha

Lula Morais

Téo Menezes

Adahil Barreto (PR) concorreu e
venceu com o projeto já aprovado, cuja lei está em vigor,
que criou o Certificado Praia
Limpa, documento que indica a
responsabilidade social de um
município pelo fato dos gestores terem de preocupar-se com
preservação das faixas de praia
pertencentes aos seus municípios. Para ele, essa é uma lei
que certamente orgulha a Assembléia Legislativa. “Participar
desse prêmio é um reconhecimento do nosso trabalho em
prol do povo cearense”, afirma
o republicano.

O deputado Artur Bruno (PT)
está entre os vencedores do
prêmio Mérito Legislador com
um projeto de lei de sua autoria – hoje transformado em
lei por aprovação da AL – que
proíbe o uso de equipamentos
de comunicação eletro portáteis e similares (como telefones
celulares e aparelhos de MP3
e MP4) nos estabelecimentos
de ensino do Estado durante
o horário de aulas. “Pensamos
nisso para melhorar a qualidade das aulas e já estamos
criando um novo hábito nas
salas”, justifica o petista.

Com sua idéia, o deputado
Francisco Caminha (PHS) instituiu o projeto Turismo Educativo. O turismo é uma das
atividades que mais emprega
no Estado do Ceará e tratase de uma grande alternativa
para a economia local. O texto,
apreciado e votado pela Assembléia Legislativa, determina
que o Estado elabore e execute
roteiros de visitas para escolas,
organizados por municípios ou
regiões. “E isso vale tanto para
o litoral quanto para as regiões
serranas”, especifica o deputado humanista.

O deputado Lula Morais (PC do
B), por meio de projeto apresentado à Assembléia Legislativa, determinou ao Governo
o estabelecimento de uma
política estadual de combate e
prevenção à desertificação, fenômeno causado pelas secas e
pela degradação ambiental, ao
qual o semi-árido nordestino é
muito suscetível. A desertificação já ameaça diversas localidades cearenses. “As secas e a
degradação ambiental castigam o nosso semi-árido. Daí
a necessidade dessa lei”, diz o
parlamentar comunista.

O deputado Téo Menezes
(PSDB) elaborou projeto de
lei aprovado pela Assembléia
Legislativa, estabelecendo a
obrigatoriedade da afixação de
cartazes em terminais rodoviários de todo o Ceará, divulgando as normas do Estatuto do
Idoso referentes ao transporte
urbano e intermunicipal. Esse
é um modo de garantir que os
idosos tenham seu direito legal
assegurado na prática. “Estou
lisonjeado de estar fazendo
parte dessa legislatura com
colegas que fazem tanto pela
sociedade”, disse o tucano.
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Legislativo> Interiorização

Investimentos no Cariri pautam sessão itinerante do Crato
logios às obras encaminhadas
pelo Governo do Estado na região do Cariri e cobrança pela efetivação das que ainda não saíram do papel.
Foram por essas duas linhas que transitaram os pronunciamentos dos deputados estaduais que participaram da primeira sessão itinerante de 2009 da
Assembléia Legislativa, realizada no
município do Crato. A sessão aconteceu
no dia 24 de abril, no Teatro Municipal
Salviano Arraes Saraiva, e foi solicitada
pelo deputado Ely Aguiar (PSDC).
Junto com Ely Aguiar, mais 15 parlamentares estaduais marcaram presença
no Crato, contando com o presidente
do Legislativo Cearense, deputado Domingos Filho (PMDB). Os discursos dos
deputados Sineval Roque (PSB), Vasques
Landim (PSDB), Ana Paula Cruz (PMDB) e
Ely Aguiar – quatro dos deputados que
têm base eleitoral na região – convergiram para sustentar que é hora dos parlamentares do Cariri se unirem a fim de
garantir mais investimentos do Governo.

Foto Edson Júnior Pio

Presidente Domingos Filho promulgou emenda constitucional que permite criar Região Metropolitana

E

Assembléia articula
ajuda aos

desabrigados
pelas enchentes no
Ceará

Parlamentar fez contatos em São Paulo e conseguiu donativos para as vítimas das cheias
Assembléia Legislativa do Ceará
tem feito várias articulações
para ajudar as vítimas das enchentes no
interior do Estado. Além da criação de
uma Comissão Especial para diagnosticar a situação nos municípios, a Casa se
empenhou na realização de campanhas
de doações de alimentos, roupas, água e
medicamentos e se engajou também no
movimento Força Solidária, em parceria
com o Governo estadual e a Fiec.
Domingos Filho (PMDB), pessoalmente, fez contatos com a comunidade
cearense em São Paulo e no dia 11/05
já anunciava, no Plenário 13 de Maio, a
primeira grande doação. Isso o levou a
buscar empresários do ramo de transporte de cargas para garantir a chegada desses mantimentos ao Ceará. Os
alimentos foram angariados pelo músico e deputado Frank Aguiar junto com
o Centro de Tradições Nordestinas (SP).
O presidente também levou o problema ao colegiado dos presidentes das

A

“Todos doando
um pouco é uma
contribuição que, para
nós, é muito pouco,
mas é essencial para as
vítimas. É um momento
de ajudar aquele que
tanto carece e está
sem nada”.
>> Deputado Domingos Filho
(PMDB), presidente da AL.

Assembléias Legislativas do Brasil, reunido em São Paulo na primeira quinzena de abril. Nesse encontro, foi debatida
não apenas a situação de calamidade
enfrentada pelos municípios, mas também a liberação de recursos emergenciais para socorrer essas comunidades.
O parlamentar propôs que a próxima
reunião do Parlamento Nordestino, por
ele presidido, seja realizada no Maranhão, por ser o Estado mais atingido
pelas chuvas. “Nós vamos apresentar
ao ministro da Integração Nacional,
Geddel Vieira Lima, uma avaliação dos
danos causados pelas chuvas”, disse ele.
Em Brasília, Domingos Filho cobrou
mais agilidade na liberação de recursos
por parte do Governo Federal e lembrou
que a própria lei prevê a abertura de créditos extraordinários em casos de emergência, situação já decretada em 23 municípios cearenses. “Precisamos diminuir
ou acabar com a burocracia. É inaceitável
você ter a liberação de um recurso emer-

gencial de um ano no exercício seguinte.
Não é razoável!”, argumentou.
O presidente da AL ressaltou a
atuação da Comissão Especial criada
em 11/04 pela Assembléia Legislativa
para acompanhar os efeitos das chuvas no Ceará que é presidida pelo deputado Edísio Pacheco (PV). Os municípios mais prejudicados foram visitados
pela Comissão que atua em parceria
com a Defesa Civil do Estado e já realizou um diagnóstico para definir ações
emergenciais e medidas preventivas a
serem aplicadas ao longo do ano.
A Assembléia também participa
ativamente da campanha Força Solidária, que reúne entidades civis e públicas como Fiec, Sesi, Sest, Governo do
Estado, Assembléia Legislativa, Aprece,
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil,
Acert, Defesa Civil, Procuradoria Geral
de Justiça, CDL, Correios, Exército, Aeronáutica e Cruz Vermelha.

Junto com Ely Aguiar,
mais 15 parlamentares
estaduais marcaram
presença no Crato,
contando com
o presidente do
Legislativo Cearense,
deputado Domingos
Filho (PMDB)
Na pauta do Parlamento Estadual, as
obras da Rodovia Padre Cícero – já com
alguns trechos concluídos – a implantação do Geopark Araripe, a construção
da Ceasa de Barbalha, de um restaurante
universitário para a Universidade Regional do Cariri (Urca), o Centro de Conven-

com a palavra

>> Vista do Teatro Municipal Salviano Arraes Saraiva, no Crato, durante a
sessão itinerante da Assembléia Legislativa
“Inicio a partir de agora um
movimento levantando minha
voz para que a Região do Cariri se
fortaleça politicamente. Muitas das
obras destinadas, ou tardam ou não
chegam, e isso acontece porque
precisamos de mais força política”.
Deputado Ely Aguiar (PSDC).

“É preciso reconhecer a atenção
que o governador Cid Gomes
tem destinado ao Interior, e
em especial ao Cariri, em ações
como a construção do Hospital
Regional, do Centro de Convenções
e a implantação do Ronda do
Quarteirão.
Deputado Júlio César (PSDB)

ções do Crato, a ampliação do Aeroporto
Regional do Cariri, localizado em Juazeiro do Norte, a recuperação da Bacia
do Salgado, além da promulgação da
Emenda Constitucional , pelo presidente
da Assembléia, para permitir a criação da
Região Metropolitana do Cariri (RMC).
Os deputados que participaram da
sessão dedicada aos carirenses foram:
Dedé Teixeira (PT), Perboyre Diógenes
(PSL), Roberto Cláudio (PHS), Júlio César (PSDB), Neném Coelho (PSDB), Neto
Nunes (PMDB), Ronaldo Martins (PMDB),
Edisio Pacheco (PV), Lula Morais (PCdoB),
Sergio Aguiar (PSB), Sineval Roque (PSB),
Vasques Landim (PSDB), Ana Paula Cruz
(PMDB), e ainda o líder e o vice-líder do
Governo na Assembléia, deputados Nelson Martins (PT) e Roberto Cláudio (PHS),
respectivamente. Os dois se encarregaram de fazer a interlocução das autoridades da região com o Executivo Estadual.

Região
Metropolitana
do Cariri
A promulgação da Emenda
Constitucional que cria a Região
Metropolitana do Cariri marcou
a sessão itinerante realizada no
Crato. O presidente da AL, deputado Domingos Filho entende que
a iniciativa servirá para promover
o desenvolvimento e a integração regional sustentável com
distribuição de renda. A emenda
determina que o Estado e os municípios atuem nas microrregiões,
nas aglomerações urbanas e nas
regiões metropolitanas. A idéia é
integrar as ações governamentais.

6

| alnotícias

alnotícias | 7

flash do parlamento

AL arrecada alimentos
para os desabrigados das
enchentes com campanha
Força Solidária
A Assembléia Legislativa está arrecadando alimentos e outras
doações para os desabrigados pelas enchentes. A Casa atua
na coordenação da campanha Força Solidária, iniciada dia
18/05 em parceria com a Fiec e o Governo do Estado. A Casa
criou uma comissão especial para visitar as áreas atingidas.
Neste mês foi também celebrada a missa em homenagem ao
dia Dia das Mães e realizada pelo Inesp uma visita dos alunos
do projeto Primeiro Passo, da STDS. Ainda no final de abril,
a AL realizou sua primeira sessão itinerante de 2009, no
município do Crato.

>> Deputado Dedé Teixeira (PT)

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB)

>> Dona Patrícia Aguiar, deputado Domingos Filho (PMDB) e Luís Edson, da Assalce, na
Missa do Dia das Mães.

>>Deputados Sineval Roque (PSB), presidente Domingos Filho (PMDB) e deputado Ely
Aguiar (PSDC) na sessão itinerante da AL, no Crato.

>> Presidente da Fiec, Roberto Macêdo, governador Cid Gomes e o presidente da AL, deputado Domingos
Filho (PMDB) no lançamento da campanha Força Solidária.

>> Deputado Vasques Landim (PSDB)

>> Deputado Edísio Pacheco (PV)

>> Presidente da Comissão das Chuvas, deputado Edísio Pacheco (PV) e
deputado Neto Nunes (PMDB) levam solidariedade à moradora de Acaraú.

>> Deputado Ronaldo Martins (PMDB) e coordenador Euler
Barbosa levam serviços da Ouvidoria à sessão itinerante.

>> Deputado Júlio César (PSDB))

>>Deputados Edísio Pacheco (PV) e Sérgio Aguiar visitam
Itarema, um dos municípios afetados pelas inundações.

>> Deputado Lula Morais (PC do B)

>> Deputados Perboyre Diógenes (PSL), Nenen Coelho (PSDB) e Ely Aguiar (PSDC) no
Teatro onde se realizou a sessão itinerante.

>> Deputado Neto Nunes (PMDB) e o prefeito do Crato,
Samuel Araripe.

>> Líder do Governo, deputado
Nelson Martins (PT).

>>Alunos do projeto Primeiro Passo visitam Assembléia Legislativa.

>> Deputada Ana Paula Cruz (PMDB)

>> AL Notícias leva informações do Poder Legislativo à população do Cariri.

>> Deputado Artur Bruno (PT) e presidente do Inesp, Antônio Nóbrega,
recebem os alunos do projeto Primeiro Passo.
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Entrevista> 1º Secretário

Ação Parlamentar

José Albuquerque diz que Acquário será importante
ferramenta turística para o Ceará

Confira as ações e projetos dos parlamentares

Deputado destaca também programa de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da AL
projeto Acquário Ceará - equipamento do Governo que será
o maior aquário do Hemisfério Sul teve recursos da ordem de R$ 22 milhões aprovados recentemente pela
Assembléia Legislativa, para início da
primeira etapa da obra. De acordo
com o primeiro secretário da Mesa Diretora da Casa, deputado José Albuquerque (PSB), o projeto é mais um
mecanismo de atração para o turismo
familiar e científico no Ceará.
A previsão é que o Acquário renda
21,5 milhões de dólares anualmente
para o Nordeste. José Albuquerque
avalia que, assim como Pavilhão de
Feiras, que vai trazer grandes congressos para o Estado, o Acquário vem para
somar-se aos grandes investimentos
de Turismo do Governo Cid Gomes.
“Esse aquário é o projeto que qualquer
Estado queria ter”, afirmou ele.
O parlamentar abordou também o
problema das enchentes que atingem
o Estado atualmente, deixando prejuízos irreversíveis na vida de muitos
cearenses. Ele apela à população para
que faça doações para vítimas das
cheias no Ceará. José Albuquerque
afirmou que tanto a Assembléia Legislativa quanto o Governo do Estado
estão tomando providências para socorrer as populações atingidas.
De acordo com José Albuquerque,
o governador Cid Gomes visitou as
regiões do Cariri e de Crateús e esteve pessoalmente nas áreas atingidas,
acompanhado de seus assessores.
Além disso, esteve em audiência com
o presidente Lula, onde conseguiu
liberação de verbas para atender às
vítimas da cheia. “O Governador au-

Capacitação e
aperfeiçoamento

O

>> Deputado José Albuquerque (PSB) é o 1º Secretário da Mesa Diretora da AL

O governador autorizou pessoalmente o repasse
de recursos às prefeituras para que as casas
afetadas fossem recuperadas”

José Albuquerque informou que
a primeira secretaria da Assembléia
Legislativa do Ceará prossegue com a
promoção de cursos técnicos de capacitação e aperfeiçoamento profissional
para os servidores da Casa. Essa ação
foi iniciada a partir do momento em
que o parlamentar assumiu a posição
de primeiro secretário da Mesa Diretora. Ele explica que a programação
dos cursos ofertados fundamenta-se
nas sugestões e reivindicações colhidas
junto ao quadro gerencial, aos gabinetes e aos interesses e necessidades dos
servidores. “Vários cursos são dados
para todos os funcionários. Eles escolhem o que querem. A oferta desses
cursos é uma coisa constante na Assembléia”, destacou ele.

serviço
torizou pessoalmente o repasse de
recursos às prefeituras para que as
casas afetadas fossem recuperadas”,
avisou. O deputado ressaltou também
que o DER - Departamento de Edificações e Rodovias já está trabalhando
em todo o Estado para recuperar as
estradas que foram danificadas com
as fortes chuvas.
O deputado elogiou o programa
Força Solidária, lançado pela primeiradama do Estado, Maria Célia Habib.
Segundo o parlamentar, o programa é
composto por uma comissão das se-

cretarias de Saúde e Seguridade Social,
Segurança e Defesa Social, Trabalho e
Ação Social, Departamento de Estradas
e Rodagens (DER), e tem o objetivo de
mobilizar a sociedade civil para ajudar
as pessoas prejudicadas pelas enchentes. José Albuquerque solicitou à AL
que os telefones e locais de doação
para os desabrigados sejam disponibilizados durante a programação da TV e
rádio FM Assembléia. O telefone é 199
e os locais são: Corpo de Bombeiros,
Policias Civil e Militar, Defesa Civil e
Cruz Vermelha, em todo o Ceará.

As doações de roupas e
alimentos para os desabrigados
podem ser feitas nas seguintes
instituições:
Corpo de Bombeiros - Rua
Oto de Alencar, 215 Centro,
Fortaleza/Ce
Fone: (85) 3101.2211
Defesa Civil do Estado.
Web site: www.sas.ce.gov.br/
cedec
Tel.: (85) 3101-4571 / 4619 /
4600 / 4582 (fax) / 199

Região metropolitana

Fiscalização

Consumidor

Meio Ambiente

Educação

O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB), promulgou, no dia
24/04, a emenda constitucional
03/09 que trata da criação de
novas regiões metropolitanas
no Estado do Ceará. O propósito da iniciativa é possibilitar a
criação da Região Metropolitana do Cariri que, para ser viabilizada, necessita agora que o
Governo do Estado encaminhe
para o Legislativo Estadual um
projeto de lei complementar definindo a criação da RMC. A iniciativa poderá dar novos rumos
ao desenvolvimento sustentável
daquela região.

O deputado Artur Bruno (PT),
por meio de projeto de indicação
encaminhado à Assembléia Legislativa, propôs a instituição do
mecanismo do sorteio público
para a realização da fiscalização
de recursos públicos estaduais
nos municípios cearenses. O parlamentar explica que o uso da
técnica do sorteio público para a
definição das unidades municipais a fiscalizar, atende aos princípios constitucionais relativos à
administração pública, especialmente aos da impessoalidade,
moralidade e publicidade, além
de já ser utilizado com sucesso
pelo Governo Federal.

O deputado Sérgio Aguiar
(PSB) é autor do projeto de lei,
que aguarda votação, determinando a obrigatoriedade das
distribuidoras de gás no Ceará
disporem da opção de oferta de
botijões de GLP (gás liquefeito
de petróleo) de 5kg e 8 kg, aos
consumidores, em especial nas
áreas de população de baixa
renda. O projeto prevê ainda que
os botijões de gás devam conter
tarja magnética identificadora,
com a origem do produto, data
do engarrafamento, peso bruto,
líquido e o nome da distribuidora responsável pelo envasamento e venda do gás de cozinha.

Com o objetivo de contribuir
com a proteção ao meio ambiente, o deputado Luiz Pontes
(PSDB) apresentou à Assembléia
Legislativa projeto de lei que determina a obrigatoriedade de ser
plantada uma árvore, em todas
as unidades imobiliárias e demais
prédios públicos que forem construídos no Ceará com recursos do
tesouro do Estado. Outro projeto
do parlamentar prevê a mesma
medida com relação às concessionárias, obrigando-as a plantar
uma árvore para cada carro zero quilometro vendido, a fim de
compensar a emissão de gás carbônico através dos veículos.

Instituir o programa Estadual
de Alfabetização de Adultos para
o Trânsito. A idéia é do deputado Delegado Cavalcante (PSDB)
que, por meio de projeto de indicação, está propondo que a Secretaria de Educação do Estado
e o Detran sejam parceiros na
implementação da iniciativa no
Ceará. O programa daria suporte
ao Programa CNH Popular, implantado pelo Governo do Estado, que propiciará a obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação
a custo zero, atendendo a população de baixa renda, os deficientes, os egressos do sistema
penal e moradores da área rural.

>>Domingos Filho (PMDB)

>>Dep. Artur Bruno (PT)

>>Dep. Sérgio Aguiar (PSB)

>>Dep. Luiz Pontes (PSDB)

>>Dep. Delegado Cavalcante (PSDB)

O projeto é voltado principalmente para a população de
baixa renda, que utiliza o gás
para preparação de alimentos.
Boa parte dessas pessoas, apesar de necessitar apenas de 08
Kg de gás por mês para preparar seus alimentos, é obrigada a
adquirir um botijão de 13 Kg, ao
valor de R$ 38,00, quase 10%
de um salário mínimo vigente.
A outra opção existente é o botijão de 2 Kg, quantidade muito
pequena. A medida, já adotada
em outros Estados, aumentou a
venda do produto.

O projeto vem reforçar a
campanha do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente que incentiva a sociedade
a adotar medidas de combate ao
aquecimento global. A instituição recomenda que cada cidade
tenha pelo menos 12 metros
quadrados de área verde por
habitante. O reflorestamento
pode ajudar a restaurar a produtividade do solo, aumentar
os recursos de água do planeta
e aliviar a produção de dióxido
de carbono, um dos gases que
causam o efeito estufa.

Segundo o deputado Cavalcante, embora seja louvável a criação da CNH Popular,
muitos dos homens e mulheres
que hoje conduzem veículos
sem carteira, principalmente no
interior do Estado, não podem
fazer os exames por serem totalmente analfabetos ou analfabetos funcionais. Portanto,
o programa objetiva propiciar
a essas pessoas um curso em
que una a alfabetização e a
educação de trânsito, para que
possam assim ter condições intelectuais de realizar os exames.

O que muda para você?
A criação da Região Metropolitana do Cariri (RMC) facilitará a aplicação de recursos
e a implementação de ações
governamentais para a integração regional e o crescimento econômico, contemplando
um maior fortalecimento de
municípios caririenses. A RMC
traz ainda a possibilidade de se
pensar o desenvolvimento do
Sul cearense de forma conjunta, Governo e prefeituras, com
o foco em políticas públicas
que vão favorecer as cidades e
os moradores da região.

A fiscalização por meio de
sorteio dará maior transparência e visibilidade à gestão
governamental, vai assegurar
a correta aplicação dos recursos públicos em benefício da
população, vai inibir e combater a corrupção e fomentar
o controle social na aplicação
de verbas públicas. Crítico da
má aplicação das verbas públicas, Artur Bruno acredita que
a medida tornará mais efetiva
a fiscalização dos recursos repassados pelo Governo Estadual aos municípios.
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Hermínio quer aplicar modelo de Israel
na economia cearense

Um olhar bem-humorado sobre o casamento

O parlamentar, juntamente com o deputado Neto Nunes (PMDB), participou da XVII Feira
Internacional de Agricultura e Pecuária
terceiro secretário da Assembléia Legislativa, deputado Hermínio Resende (PSL), visitou, no último
dia 03/05, o estado de Israel. Acompanhado do presidente da Comissão de
Agropecuária e Recursos Hídricos da
AL, deputado Neto Nunes (PMDB), ele
participou da XVII Feira Internacional
de Agricultura e Pecuária, evento realizado a cada três anos pelos israelenses,
e que traz as principais descobertas
da agricultura, pecuária, piscicultura e
floricultura mundial.
Na oportunidade, os parlamentares
conheceram projetos de sucesso desenvolvidos pelos israelenses, em especial o
cultivo de frutos como tomate e melão,
e na criação de gado. Estiveram também

O

>> Deputado Hermínio Resende
(PSL) visitou projetos de fruticultura
irrigada em Israel.

nas principais fazendas e universidades
para constatarem os avanços nas pesquisas científicas.
A impressão foi tão positiva que
Hermínio já iniciou articulação junto ao
Governo cearense para que as experiências do Oriente Médio sejam testadas
aqui. Após os sete dias em Israel, ele e
o titular da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), Camilo Santana,
alinharam-se no sentido sensibilizar o
governador Cid Gomes (PSB) quanto à
possibilidade disso alavancar a economia no Estado.
De acordo com o deputado, a idéia é
fazer com que técnicos cearenses façam
uma espécie de estágio em Israel para,
em seguida, iniciarem a implantação

dos programas no nosso semi-árido. “Lá,
aproximadamente 77% da água utilizada é reaproveitada até sete vezes e a
meta é 95%. Isso sendo aplicado aqui
vai mudar a realidade do Ceará”, prevê.
Da mesma forma ele ressaltou o
impacto positivo que o melhoramento
das técnicas de plantio podem ter aqui.
Como exemplo, cita que em Israel, são
produzidas cerca de 150 toneladas de
tomate e 100 toneladas de melão por
hectare, num clima desértico. “São experiências fantásticas e que podem ser
colocadas em prática aqui, porque temos terrenos parecidos. Acredito que
o Governador vai apoiar, pois ele é do
Interior e sabe da importância de ações
desse tipo”, afirma.

com humor e irreverência que
Nelson Leirner, com curadoria
de Moacir dos Anjos, propõe uma viagem pelo mundo do casamento em
sua exposição “Vestidas de Branco”,
realizada no Centro Cultural Banco do
Nordeste (CCBN). Lá você encontra da
cerimônia à maternidade, da festa à
lua de mel, do erotismo dos casais até
a inevitável sociedade do consumo.
Segundo ele, a idéia de fazer um
trabalho sobre o tema surgiu quando
visitara o Museu Vale, em Vila Velha
no Espírito Santo. “A imagem dos
noivos fotografando para o álbum de
casamento, nas mais diversas poses,
naquele lugar, não saiu da minha ca-

É

Lá você encontra
da cerimônia à
maternidade, da
festa à lua de mel, do
erotismo dos casais
até a inevitável
sociedade do consumo.
beça. Então decidi: está dado o tema
da exposição” comentou o artista.
Leirner afirma que sua posição
crítica e irônica ao sistema da arte,
abre brechas ao entendimento do público não-iniciado, através da utilização de materiais familiares ao povo,

como imagens de santos e entidades
do candomblé, soldadinhos, pequenos
brinquedos e animais como o macaco,
que é presença constante em seu trabalho desde 1970.

serviço
A exposição “Vestidas de
Branco” fica em cartaz até 4
de julho de 2009, de terçafeira a sábado, de 10h às 20h,
e domingo, de 10h às 18h.
Entrada gratuita

+cultura
LIVRO

FILME

FILME

LIVRO

Combate > Epidemia

Comissão de Saúde discute prevenção e tratamento da gripe suína
Comissão de Seguridade Social e Saúde da AL realizou no
dia 08/05, audiência pública para discutir a prevenção e o tratamento da
gripe provocada pelo vírus Influenza
A (H1N1), mais conhecida como gripe
suína. “O objetivo do debate é esclarecer o que é o vírus Influenza A
(H1N1) para a população e quais as
medidas realizadas no sentido de o
Ceará se prevenir”, ressaltou o presidente da Comissão, deputado Antônio Granja (PSB).
O secretário executivo da Saúde

A

>> Promotor Tadeu Uchoa; Arruda Bastos, da Secretaria de Saúde; deputado
Antônio Granja (PSB); Anastácio Queiroz, do Hospital São José e Roberto da Justa,
do CRM e da Sociedade Cearense de Infectologia.

do Estado, Arruda Bastos, ressaltou
a criação do Comitê Estadual de Prevenção e Controle do vírus Influenza.
De acordo com ele, o comitê vai ser
composto por representantes da Anvisa e de instituições de saúde públicas e privadas. Um dos trabalhos já
feitos pelo comitê foi a definição de
hospitais de referência, caso apareçam possíveis casos da doença ou
ocorra uma pandemia de Influenza A
(H1N1). Os dois hospitais de referência são: Hospital São José e Hospital
Universitário Walter Cantídio.

>> Renato Abreu, jornalista

>> Ana Paula Cruz, Deputada (PMDB)

>> Márcio Holanda, publicitário e
editor de fotografias da AL

>>Vânia Ferreira Gomes, Diretora da
Divisão de Treinamento da AL

“Depois de uma
eleição histórica,
acho importante
conhecer um pouco
da vida não só do
homem, mas do líder, Barack Obama.
O livro A Origem
dos Meus Sonhos é
uma autobiografia
do atual presidente
dos Estados Unidos. Ele tem uma visão
ótima de liderança e conta sua trajetória,
desde a rebeldia na adolescência até a
chegada à campanha presidencial”.

“Você já viu algo sobre envelhecimento
que realmente tenha chamado a sua
atenção? Certamente
nada se compara
com o longa que
conta a história de
Benjamin Button, que
nasce com a aparência e doenças de uma pessoa em torno dos
oitenta anos mesmo sendo um bebê. Ao
invés de envelhecer com o passar do tempo, Button rejuvenesce. O Curioso Caso de
Benjamin Button é imperdível”.

“Primavera, Verão,
Outono, Inverno...
e Primavera é um
filme que fala sobre a retidão moral,
responsabilidades,
perdão, o peso e as
consequências dos
nossos atos. Faz
uma analogia da bipolarização do Yin e Yang, conjuntamente com as estações climáticas e a vida do
ser humano. Um ótimo longa para fugir
da pasteurização dos filmes fúteis e erigir a filosofia oriental”.

“São poucas as situações que causam
tanto desconforto
quanto a morte.
E quando a morte inverte o curso
da vida, e um filho
morre antes dos
seus pais? É muito
comum não saber como lidar com este tipo de situação,
porém, temos que buscar forças no Deus
superior. É sobre este assunto que trata o
livro que recomendo: A cabana, do escritor
William P. Young”.
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Espaço do Povo oferece
acesso gratuito à Internet
População usa o serviço para pesquisas e busca de
informações de várias instituições públicas

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

Fora das disputas
Os deputados estaduais eleitos em
2006 e que formavam a 27ª Legislatura já não são os mesmos. Ano
passado foram eleitos prefeitos de
Caucaia e Ipu, respectivamente, Washington Goes (PAN-PTB-PRB) e
Sávio Pontes (PMDB). Foram convocados para se efetivarem como deputados, Vanderley Pedrosa (PTB) e Ana
Paula Cruz (PMDB), que já se encontrava na Assembléia por força de licenças de colegas que desde início do
Governo Cid Gomes foram escolhidos
como secretários, como é o caso de

Mauro Filho, Ivo (e lá já esteve Artur
Bruno), todos eleitos pela coligação
PSB-PT-PMDB. Além de Washington
e Sávio, que comandam os dois importantes municípios já mencionados, um outro deputado estadual já
está foram das disputas eleitorais de
2010, a conselho médico. Trata-se do
deputado José Ilo Dantas (PSDB), que
desde o momento de sua diplomação,
ainda em 2006 vem passando por um
especialíssimo tratamento de saúde
e, portanto, está literalmente fora da
próxima campanha política..

>> O Espaço do Povo oferece acesso gratuito a Internet para pesquisas e
consultas a sites de instituições públicas e ao Portal da AL

A

Assembléia Legislativa conta
com um serviço gratuito para
quem não tem um computador à disposição: é o Espaço do Povo, que oferece
acesso à Internet, além de impressão e
cópias xérox. O Espaço possui nove computadores disponíveis para consultas e
pesquisas, todos ligados à rede. No entanto, é bloqueada a entrada em sites de
relacionamento e salas de bate-papo. Os
serviços de impressão e xérox também
são limitados: cada pessoa tem direito a
dez páginas de cada.
De acordo com a coordenadora do
Espaço do Povo, Tereza Maria Nobre,
qualquer pessoa pode utilizar os computadores, com o tempo máximo de
permanência de 40 minutos. Segundo
ela, os cidadãos procuram diversos
serviços, desde pesquisas escolares à
impressão de boletos bancários e taxas, ou seja, ele pode buscar informações sobre serviços prestados por outros órgãos públicos e organizações
da sociedade civil.
Além desses serviços, o Espaço oferece também a possibilidade de acesso

a informações sobre o Poder Legislativo,
como a pesquisa a projetos de Lei e atuação dos deputados estaduais através
do site da Assembléia Legislativa, dentre
outros mecanismos de acompanhamento do desempenho dos parlamentares através da rede. Desta forma, colabora para a transparência e publicidade
da atividade legislativa. O serviço também promove a mediação entre a população e seus representantes no Parlamento, facilitando a comunicação entre
deputados estaduais e a população, por
meio do e-mail dos parlamentares.

serviço
O Espaço do Povo localizase na entrada da Assembléia
Legislativa, pelo acesso da
Avenida Desembargador
Moreira, nº 2807, funcionando
das 7:30h às 17:30h.
Informações pelos telefones:
3277.2955 / 3277.2956, ou
pelo e-mail: povo@al.ce.gov.br.

Três federais
Inicialmente eram apenas dois (e chegou-se a falar em cinco ou seis),
mas, já são conhecidas as posições oficiais, declaradas por eles mesmos ao
colunista, que os deputados estaduais Luiz Pontes (PSDB), Francisco Caminha (PHS) e Edson Silva (DEM), também estarão fora do palanque para
busca da reeleição. Entretanto, os três confirmam que deverão disputar
vagas à Câmara Federal. Chegou-se a pensar que Sineval Roque (PSB),
Domingos Filho (PMDB) e Wellington Landim (PSB), também iriam. Não,
estão fora. Vão mesmo para a reeleição.

BASTIDORES
1 -O quadro de estaduais que vai disputar vaga à Câmara Federal, na verdade
poderá aumentar em mais um ou dois. De alguns dias para cá, fala-se que o PC
do B não abrirá mão da candidatura de João Ananias. Será?
2 - Padre José Linhares, Presidente do PP no Ceará, instado a falar sobre a saída
de Alexandre Pereira (que ingressou no PPS e assumiu logo a Presidência), disse
que ele é neófito, não fará muita falta. E disse também não acreditar que ele
seja candidato a Governador com peso para enfrentar o Governador Cid Gomes,
mesmo se viesse a receber outros apoios.
3 - Pré-candidatos à Assembléia Legislativa que devem movimentar o palanque
na capital e interior, mas, principalmente, em Fortaleza: Vitor Valim, atual vereador do PHS e o vice-prefeito Tin Gomes, por coincidência, ambos do mesmo
partido. Valim vai ocupar a vaga de Edson Silva (DEM), com quem fará dobradinha. Os dois, Vitor e Edson Silva comandam programa televisivo de grande
audiência no Grupo Cidade de Comunicação.

