Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - n0 66a, edição março de 2014.

notícias

Aniversário | 3

TV Assembleia: oito anos a serviço da sociedade
dando transparência às ações do legislativo.
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Pioneirismo> Aniversário

TV aniversaria e mostra-se fundamental
para a transparência da AL

É

>> Deputado José Albuquerque
Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará

com satisfação que registramos, no mês de abril, o
oitavo aniversário da TV
Assembleia. Com uma trajetória de
sucesso e inovação ela contribui para
a transparência das ações da Assembleia do Ceará, levando à população
as informações sobre o trabalho dos
parlamentares. Em 2014, a nossa TV
passará por novas mudanças visando
sua modernização.
No mês de março tivemos o prazer de registrar a grande receptividade da campanha ‘Ceará sem Drogas’
nos dois encontros que realizamos no
interior. Nas cidades de Limoeiro do
Norte e Crato sentimos o envolvimento de prefeitos, vereadores, lideranças,
estudantes e toda sociedade civil, na
busca de soluções para esse grave problema que aflige a sociedade.
Também em março, autorizamos
a formação da Comissão de Acompanhamento das Ações em Relação aos

Efeitos da Estiagem. Ela vai dar continuidade ao acompanhamento das
ações, notadamente as que vão complementar as que estão sendo adotadas pelo governo estadual. Os efeitos
da última seca ainda se fazem sentir e
queremos assegurar que, mesmo com
as chuvas, elas não sejam suspensas.
O mês de março foi marcado pelo
Dia Internacional da Mulher. Tivemos
uma solenidade, uma audiência sobre
violência e visitas organizadas pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos
da Mulher da AL, além de uma campanha por meio da Rádio FM Assembleia,
que fica no ar até o final de abril.
Destacamos ainda no mesmo período, o lançamento dos três projetos
que estão sendo desenvolvidos pelo
Inesp: o ‘Cine em Cena Assembleia’; o
‘Memória Oral por Verdade e Justiça’ e
o ‘Selo Biografia Inesp’.
Boa Leitura!

TV Assembleia completa oito anos levando
sua programação a toda sociedade
O ano de 2014 será de modernização para a emissora, que pretende implantar o sinal digital.

D

esde sua criação, em 7 de
abril de 2006, a TV Assembleia vem moldando a
maneira de se fazer TV legislativa no
Brasil. Em 2014, a emissora completa
oito anos de existência e traz consigo
muitos méritos, dentre os quais, o pioneirismo, por ser a primeira rede de
TV legislativa a transmitir sua programação via sinal aberto. A iniciativa,
nas palavras do diretor da emissora,
Leonardo Borba, “decorreu de um
processo longo, mas que hoje, tornou
a TV Assembleia uma rede de televisão diferenciada”.
De acordo com o diretor, as emissoras legislativas existentes, até então,
eram transmitidas via sinal fechado.
“Apenas a TV Câmara e TV Senado
eram abertas à população, e a TV Assembleia, do Ceará, foi a primeira a
seguir essa nova tendência”, esclareceu.
Ele lembrou que o processo foi
“dispendioso”. “Quando você é o primeiro, tem que correr atrás de tudo:
investimento, leis, concessões, mas foi
tudo benéfico e engrandecedor”, disse,
lembrando que outras emissoras legislativas, como as do Rio Grande do

Norte e do Piauí, seguiram o exemplo,
abrindo sua programação para grande parcela da população.
Oito anos depois, Leonardo afirma
que a evolução da TV Assembleia “surpreendeu”. “Começamos os trabalhos
sem nenhuma experiência em TV; apenas com a confiança da Mesa Diretora
nos seus servidores. Começamos somente com as transmissões das atividades plenárias e hoje temos uma grade
completa de 24 horas, com telejornais,
documentários, uma programação cultural extensa e muito mais”, disse ele.
O ano de 2014, entretanto, pode ser

visto como um ano de transição para a
TV Assembleia no quesito ‘renovação’.
O diretor explicou que mudanças estão
sendo articuladas, como a licitação de
um novo estúdio e novos equipamentos. Digitalizar o sinal também é uma
meta futura. “Estamos pensando em
digitalizar nosso sinal, disponibilizando nossa programação também em
Full HD”, explicou Leonardo.
Para Adriano Muniz, coordenador
de Comunicação Social da AL, com
a digitalização, a TV Assembleia dará
um importante passo na garantia da
acessibilidade a todos. “Iremos dispo-

nibilizar a ferramenta Closed Caption
que, junto à tradução em libras, permitirá o acesso de um público cada
vez maior, aumentando, consequentemente, a transparência das atividades
legislativas”, explica.
Ele ressaltou que, mesmo que o
sinal da TV não chegue a todas as
cidades do estado, qualquer pessoa,
de qualquer lugar, pode ter acesso a
toda a programação através do portal
da Assembleia Legislativa (www.al.ce.
gov.br). “Hoje, quem tem acesso a internet, só não assiste a TV Assembleia
se não quiser”, garante.

saiba+
A TV Assembleia, atualmente, é
transmitida pelo canal 30 (sinal
analógico) e pelo canal 61.3
(SDTV Digital) – este em parceria
com a TV Câmara – e atinge
diversos municípios da região
metropolitana, além de alcançar
municípios mais distantes, como
Juazeiro do Norte e Aracati,
através de retransmissões em
outros canais.

Telefone
(0XX85) 3277.2500
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA
0800 280 2887
OUVIDORIA
(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br
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Mobilização > Reuniões

Acompanhamento> Ações

Campanha ‘Ceará sem Drogas’ realizou dois
encontros no interior do Estado.
Presidente da AL diz estar satisfeito com receptividade encontrada em Crato e Limoeiro
O Povo Fala
A estudante Mikaely Pinheiro,
de 16 anos, classificou o
momento como de suma
importância para a juventude.
De acordo com a jovem, a
palestra ajuda muitos dos seus
colegas a formar opinião sobre
o problema. “Muitas vezes as
pessoas pensam que a droga
chega apenas na classe pobre,
mas hoje percebemos que ela
chega a todos os lugares, até
mesmo nas pessoas famosas”,
afirmou.
Presidente José Albuquerque abre encontro do ‘Ceará sem Drogas’ na cidade do Crato.

A

Assembleia Legislativa do
Ceará deu início à série de
encontros da campanha Ceará sem Drogas, programados para
acontecer no Estado. Dois encontros
foram realizados no interior, o mais
recente, no dia 21 de março, em Limoeiro do Norte. O primeiro aconteceu na cidade do Crato, no dia 21
de fevereiro. Ambas as reuniões contaram com a participação de prefeitos, vereadores, lideranças políticas
e comunitárias, estudantes e demais
segmentos da sociedade civil dos
municípios que compõe as respectivas regiões. A campanha foi lançada
em Fortaleza, no dia 31 de janeiro, no
Auditório Deputado João Frederico
Ferreira Gomes, anexo II da Casa,
pelo presidente da AL, deputado José
Albuquerque (Pros), e contou com
palestra do ex-jogador e comentarista esportivo, Walter Casagrande.
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Para José Albuquerque, idealizador
da campanha, até aqui, os resultados
excedem as expectativas, com grande
adesão da sociedade à mobilização.
O objetivo da campanha Ceará sem
Drogas é envolver os cearenses em
torno da prevenção e do enfrentamento à dependência química. Com a
compreensão de que o Legislativo estadual é palco das grandes discussões
do povo cearense, o presidente idealizou a mobilização para avançar no
compromisso de envolver a todos nos
debates dos assuntos mais relevantes
para a vida da população.
O parlamentar reafirmou, da tribuna da Casa, sua satisfação com a
receptividade da população à Campanha. “Agradeço a todos que estiveram presentes aos eventos e que
junto com a Assembleia estão trabalhando por um Ceará sem Drogas”,
afirmou. Segundo ele, o balanço, até

aqui, é dos mais positivos, uma vez
que os cearenses mostram-se preocupados com tema que vem mobilizando o País, governo e sociedade.
“O Legislativo Estadual não poderia
ficar omisso à problemática. A Assembleia toma a frente dessa mobilização, mas esse é um projeto de todos os cearenses. Esse trabalho não
deve parar por aqui. Deve ser discutido como se discute futebol”, disse.
Albuquerque ressaltou que o desafio é diminuir o avanço deste mal.
Para isso, é necessário o compromisso da sociedade. Ele reconheceu
o trabalho do Governo, afirmando
que só ano passado foram realizadas mais de quatro mil prisões em
flagrante. “O Estado tem feito a sua
parte, mas só nas capitais brasileiras
são mais de 370 mil dependentes.
Nós faremos com que esse tema seja
debatido em todo o Ceará”, afirmou.

Palestra
Os encontros contaram com
palestra ministrada pelo
o ex-jogador da seleção
brasileira, Walter Casagrande,
que compartilhou sua
experiência na luta contra as
drogas e falou do período que
passou em tratamento para a
desintoxicação. Emocionado,
Casagrande reiterou seu
pedido aos jovens para que não
se envolvam com as drogas e
afirmou que hoje tenta manter
uma vida normal dentro do
possível. “Meu contato com as
drogas foi bem cedo. Se eu não
tivesse o contato com a droga
o meu rendimento no futebol
seria melhor e eu poderia ter
jogado mais tempo”, disse.

AL forma Comissão de Acompanhamento das
Ações contra Efeitos da Estiagem.
Welington Landim informa que será uma continuação dos trabalhos da comissão especial que a antecedeu

O

presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará, deputado José Albuquerque
(Pros) aprovou a formação da Comissão de Acompanhamento das
Ações em Relação aos Efeitos da
Estiagem. A informação foi dada no
Plenário 13 de Maio pelo deputado
Welington Landim (Pros). Segundo
ele, a iniciativa tem o objetivo de dar
continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de
Acompanhamento da Problemática
da Estiagem e Perspectivas de Chuvas do Ceará, da qual ele foi o relator.
Albuquerque atendeu ao pedido do
próprio Welington Landim, formulado por meio de ofício à presidência da
Mesa Diretora. “Eu protocolei esse pedido de uma nova comissão na presidência e fui atendido. Agora que temos
o relatório da comissão anterior com
o diagnóstico, vamos acompanhar as
ações que estão sendo feitas e o tempo
de execução. Aqui ninguém quer tapar
nada”, afirmou.
O primeiro encontro da Comissão
já foi realizado em meados de março,

no Complexo das Comissões. Os sete
deputados que participam são: Welington Landim, João Jaime (DEM),
Manoel Duca (Pros), Roberto Mesquita (PV), Júlio César Filho (PTN)
e Danniel Oliveira (PMDB). “Acredito que vamos contribuir da mesma
maneira que na primeira comissão. O
deputado Zezinho nos deu essa missão, e é com alegria que vamos fazer”,
destacou Landim.

Preocupação
Mesmo com a chegada da quadra
chuvosa no Estado, tem sido grande
a preocupação dos deputados estaduais com a problemática da estiagem. Em primeiro lugar porque as
previsões de chuvas situam-se abaixo
da média histórica. Além disso, os
efeitos da seca do ano passado ainda se fazem sentir e há o temor de
que, com as chuvas, as ações sejam
suspensas. Vários têm sido os parlamentares a abordar a questão e mesmo destacando os esforços do governo Cid Gomes na construção de uma
estrutura capaz de levar o homem do

campo a uma convivência com o clima, acreditam que é necessário prosseguir o acompanhamento e cobrança das ações, notadamente as que se
referem a União, que vão complementar as demais providências que
vem sendo adotadas pelo governo
estadual por todo o Estado.
O deputado Lucílvio Girão
(SDD) recentemente alertou, em
Plenário, para os efeitos da estiagem
no Ceará e cobrou mais recursos do
Governo Federal. “Mas o que mais
me preocupa é que começa a chover e começam a parar as reivindicações. As chuvas previstas para o
Ceará não dão para repor os reservatórios. Deus queira que eu esteja
errado nas previsões”, disse.
O parlamentar reconheceu os esforços do governador do Estado, Cid
Gomes, em lutar por mais recursos e
equipamentos, como adutoras, no sentido de amenizar os efeitos da seca no
Estado. Para Lucílvio, são necessárias
mais adutoras, carros-pipa e, principalmente, poços profundos.
Na mesma ocasião, o deputado Fer-

reira Aragão (PDT) defendeu o projeto
de transposição do rio São Francisco e
a retenção de água da chuva. “É vergonhoso a gente saber que o Brasil tem
514 anos e estamos vivendo com o
problema da seca do tempo do Império”, frisou.
O deputado Camilo Santana (PT),
por sua vez, destacou em pronunciamento a realização de obras para minimizar a seca no Estado e lembrou
que Fortaleza não tem problemas de
abastecimento de água por conta do
Eixão das Águas, que realiza a transposição do açude Castanhão para a
Região Metropolitana. “Não teremos
problemas por conta da transposição
das águas, que teve suas obras realizadas em 80% pelo governador Cid
Gomes”, afirmou.
O deputado frisou que a quantidade de água existente no Ceará tem
condição de atender todo o Estado,
mas precisa de um cinturão de transposição de águas. Ele informando ainda que o Estado está avançando nos
recursos hídricos e hoje é modelo em
gestão de águas.
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flashES do parlamento
O Plenário 13 de Maio
foi palco de uma solenidade
comemorativa ao Dia
Internacional da Mulher e
de uma audiência pública
para debater a violência
contra as mulheres, ambas
requeridas pela Frente
Parlamentar em Defesa dos
Direitos da Mulher da AL.
Além desses eventos, foram
realizadas sessões ordinárias
e pronunciamentos, votações
de requerimentos e matérias
de importância para o Estado.
Confira a galeria de fotos.

>>Deputado Ferreira Aragão (PDT)

>> Deputado Fernando Hugo (SDD)

>> Deputado Lucílvio Girão (SDD)

>> Deputado Sineval Roque (Pros)

>> Deputado Osmar Baquit (PSD)

>> Deputado Professor Teodoro (PSD)

>>Abertura da sessão plenária pelo presidente José Albuquerque e leitura da ata pelo primeiro secretário,
deputado Sérgio Aguiar, ambos do Pros.

Plenário realiza votações, além de audiência e
solenidade em homenagem ao Dia da Mulher.
>> Deputados Francisco Pinheiro, Antônio Carlos e Camilo Santana, do PT.

>>Deputado Gony Arruda (PSD)
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>>Deputado José Sarto (Pros)

>> Deputado Augustinho Moreira (PV)

>> Deputado Mauro Filho (Pros)

>>Deputados Sérgio Aguiar (Pros)
e Bethrose (PRP) na solenidade em
homenagem ao Dia da Mulher.

>> Deputada Rachel Marques (PT) e
Hermínio Resende (Pros)

>> Deputadas Fernanda Pessoa (PR) e Eliane Novais (PSB) - ao centro - da Frente
Parlamentar da Mulher..
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Combate à violência

Solenidade, audiência e campanha
marcam celebrações do Dia
Internacional da Mulher.
>> Solenidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

“Legislação da Mulher – Um Direito Conquistado” é tema de campanha da rádio FM Assembleia (96,7 MHz)

O

mês de março foi marcado
por várias comemorações
voltadas para o Dia Internacional da Mulher, que transcorreu dia 8
de março. Solenidades, pronunciamentos e uma campanha sobre os direitos
das mulheres foram realizados, além
das ações e visitas da Frente Parlamentar da Mulher e audiências pra discutir
questões relevantes, como, por exemplo,
o fim da violência contra as mulheres.
A campanha “Legislação da Mulher – Um Direito Conquistado” é o
tema da campanha da rádio FM Assembleia (96,7 MHz) que esta no ar
desde o início de março até o final de
abril. O objetivo é debater e chamar
atenção da população para questões
que envolvem o dia a dia da sociedade. De acordo com a diretora da rádio,
jornalista Fátima Abreu, o foco são
8 | alnotícias

os direitos das mulheres assegurados
na Constituição – leis, tratados e convenções internacionais assinados pelo
nosso Governo. “É importante que
esse conjunto de leis seja conhecido e
divulgado”, ressalta Fátima Abreu.
A diretora explica que o trabalho
mostra como alguns órgãos e entidades atuam em defesa da mulher e quais
os principais projetos da Assembleia
Legislativa, voltados para as mulheres.
“Podemos destacar a atuação da Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos da
Mulher, bem como o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Especial da
Mulher da Casa”, assinala.
A nova campanha da FM Assembleia objetiva mostrar ainda que as
mulheres no Brasil conseguiram importantes avanços. Condições de trabalho na gravidez e após a maternida-

de, além da estabilidade no emprego
e da licença remunerada; liberação de
grávidas do horário de trabalho para,
pelo menos, seis consultas e exames;
e direito à mudança de função, caso
a que exerça seja prejudicial à saúde,
podendo retomar sua antiga função
após a licença maternidade. Esses são
alguns dos avanços.

SOLENIDADE
No dia 10 de março, a Casa foi palco
de uma solenidade comemorativa ao
Dia Internacional da Mulher e de uma
audiência pública, todas requeridas pela
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher da AL. A primeira foi
uma sessão solene, no Plenário 13 de
Maio. Os trabalhos foram conduzidos
pelo primeiro secretário da AL, deputado Sérgio Aguiar (Pros), que repre-

sentou o presidente da Casa, deputado
Zezinho Albuquerque (Pros). “O Dia
Internacional da Mulher, celebrado sábado (08/03), deve ser pensado não só
como um dia de luta, mas de celebração
à capacidade de realização do público
feminino”, destacou Sérgio Aguiar.
A deputada Mirian Sobreira (Pros)
lembrou que, apesar dos avanços conquistados, as mulheres ainda têm desafios a vencer, como os salários mais
baixos que os dos homens. “É uma luta
para nós mulheres termos uma representação na vida política”, comentou.
A deputada Bethrose (PRP) destacou
o caráter empreendedor das mulheres
brasileiras. “Não é fácil conviver numa
sociedade com resquícios de um sistema patriarcal tão forte”, afirmou. Eliane
Novais (PSB) condenou a violência doméstica praticada contra as mulheres e

recomendou que as vítimas usufruam
da Lei Maria da Penha, denunciando
as agressões. “Nosso País, por exemplo, apesar dos avanços, situa-se no
81º lugar no ranking internacional de
desigualdade entre homens e mulheres
de 134 países. Estamos, portanto, com
uma dívida histórica, que precisa ser
sanada com prioridade”, disse a deputada Fernanda Pessoa (PR), presidente
da Frente Parlamentar.
Foram homenageadas, com placas
comemorativas, mulheres das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado; do
Centro de Parto Normal do Hospital da
Mulher de Maracanaú; do Serviço de
Atendimento Especializado em DST/
HIV/Aids do Hospital da Mulher de
Fortaleza, do Laboratório de Citopatologia do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará e do Juizado da Mulher.

O combate à violência contra a
mulher foi o foco principal dos debates da audiência pública em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
realizada na manhã do dia 10 de março, no Plenário 13 de Maio, por iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos da Mulher da Assembleia
Legislativa do Ceará.
“Nós, deputadas estaduais, ocupamos cargos políticos, somos representantes da classe feminina no Legislativo cearense e sabemos a importância
e a necessidade de ouvir os anseios
das mulheres cearenses, pois, acima
de tudo, somos mulheres, mães e trabalhadoras. Somos cearenses e conhecemos as dificuldades, discriminação,
injustiça, desigualdade, preconceitos
e violência sofridos por milhares de
mulheres no nosso Estado”, disse a
presidente da Frente, deputada Fernanda Pessoa (PR).
A parlamentar destacou ainda as
ações da Frente, como as visitas a instituições de saúde voltadas à mulher
e ao tratamento do câncer. “Verificamos as dificuldades enfrentadas por
essas instituições para o atendimento
adequando à saúde feminina. Após as
visitas, realizaremos também um relatório, que será enviado ao governador
Cid Gomes, requerendo soluções e
sugerindo novas ações”, informou ela.
A violência também foi abordada
pela deputada Eliane Novais (PSB),
vice-presidente da Frente Parlamentar
em Defesa da Mulher. “A cada hora e
meia, uma mulher morre no Brasil. O
femicídio é uma das expressões mais
drásticas do machismo, que mata 15
mulheres a cada 24 horas”, acrescentou. De acordo com a parlamentar, o
Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de
assassinato a mulheres, em uma lista
de 80 países.Ela destacou o trabalho
do Observatório da Violência contra
a Mulher (Observem), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), para o

>> Deputada Mirian Sobreira (Pros) entrega placa a Coordenadora Especial de
Políticas Públicas para as Mulheres, Mônica Barroso.

diagnóstico da violência.
De acordo com a coordenadora do
Observem, Helena Frota, quase 10 mil
mulheres foram violentadas em 2013.
Os meses mais críticos, segundo ela,
foram janeiro, março, abril e maio. “O
homem acha que a mulher é propriedade dele e se acha no direito de fazer
o que quer”, avaliou a coordenadora.
Por sua vez, a titular da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, Mônica
Barroso, observou que a violência
continua sendo o principal problema enfrentado pelas mulheres. Ela
destacou as ações desenvolvidas no
Ceará, como o funcionamento de
uma coordenadoria e duas secretarias municipais, nove delegacias da
mulher, 80 conselhos e 16 centros de
referência. De acordo com Mônica,
a coordenadoria promove palestras,
seminários e debates de sensibilização aos gestores municipais. “Não se
pode levar os serviços públicos monoliticamente, as políticas devem ser
transversais”, opinou.
Também estiveram presentes à
solenidade a delegada Ivana Figueiredo; a diretora do Sindicato dos
Fazendários do Ceará (Sintaf), Ana
Maria Cunha; Paula Virgínia, representante do Movimento Olga Benário, entre outras.

A FRENTE PARLAMENTAR
A Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos da
Mulher da Assembleia
Legislativa tem a deputada
Fernanda Pessoa (PR) como
presidente; Eliane Novais
(PSB) como vice-presidente;
além de Bethrose (PRP),
Mirian Sobreira (Pros), Rachel
Marques (PT) e os deputados
Antonio Carlos (PT) e
Professor Theodoro (PSD)
como membros.

saiba+
A data é comemorada desde
1975 pelas Nações Unidas em
alusão a uma das primeiras ações
organizadas por trabalhadores
do sexo feminino, que ocorreu
no dia 8 de março de 1857, em
Nova Iorque, quando centenas de
mulheres das fábricas da cidade
iniciaram uma marcha de protesto
contra os baixos salários, o
período de 12 horas diárias e
as más condições de trabalho.
Durante a greve aconteceu um
incêndio, que causou a morte
de aproximadamente 130
manifestantes.
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
INCENTIVO À LEITURA

COMBATE À
CORRUPÇÃO

AUTENTICAÇÃO
ELETRÔNICA

CAMPANHA CONTRA
USO DE DROGAS

PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR

A animada origem da paixão nacional
Minissérie relata, de maneira lúdica e animada, a chegada do esporte mais amado pelos brasileiros.

O que muda para você?

Por Didio Lopez

>> Ferreira Aragão (PDT)

>> Welington Landim (Pros)

>>Tin Gomes (PHS)

>> Bethrose (PRP)

>> Ely Aguiar (PSDC))

Projeto de lei 12/1014, em
apreciação na Assembleia Legislativa, institui a Semana de Incentivo à Leitura no Ceará. O evento
deverá acontecer anualmente no
mês de abril entre os dias 18 - Dia
Nacional do Livro Infantil- e 22 Dia do Livro, conforme estabelece
o projeto. A iniciativa é do deputado Ferreira Aragão (PDT). Pelo
projeto, caberá ao Governo do
Estado, neste período, promover,
nas instituições de ensino públicas
e privadas, atividades direcionadas à leitura e incentivar a participação de instituições de pesquisa
e demais entidades que atuarem
na área da educação e cultura.

O deputado Welington Landim (Pros) quer instituir no
Ceará a campanha “Diga não
também às grandes pequenas
corrupções”. Projeto de lei 118/14
do parlamentar, em apreciação
na Assembleia, define como pequenas corrupções: falsificar carteira de estudante; roubar TV a
cabo; comprar produtos piratas;
furar fila; tentar subornar o guarda de trânsito para evitar multas;
estacionar em cima da calçada;
em vaga de deficiente/idoso; entre outros. A ideia é fazer com
que a população se conscientize
de seus atos e não realize essas
“grandes pequenas corrupções”.

Projeto de lei nº 08/2014, de
autoria do deputado Tin Gomes
(PHS) em avaliação na Assembleia
Legislativa, torna obrigatória a autenticação eletrônica nos boletos e
documentos de compensação bancária, utilizados como instrumento
de pagamentos de bens e serviços. A proposta exclui dessa exigência os pagamentos realizados
por meios eletrônicos. Estabelece
ainda que as instituições que não
cumprirem a exigência serão alvo
das penalidades estabelecidas pelo
Código de Defesa do Consumidor.
Caberá aos órgãos de defesa do
consumidor fiscalizar o cumprimento do que prevê o projeto

Preocupada como avanço do
consumo de drogas, sobretudo
entre os segmentos mais jovens
da população, principais consumidores e vítimas das ações de
traficantes, a deputada Bethrose
(PRP) propôs por meio de projeto de lei 198/13, que seja obrigada
a exibição de esclarecimentos em
forma de campanha publicitária
nas salas de cinema do Estado sobre os malefícios do uso de drogas ilícitas. Caberá às secretarias
de Saúde e de Segurança Pública
o fornecimento desse material
para as salas de cinema, conforme estabelece o projeto em apreciação na Assembleia Legislativa.

Projeto de lei 15/2014 com
medidas de proteção ao consumidor na existência de cobrança irregular foi apresentado para apreciação da Assembleia Legislativa pelo
deputado Ely Aguiar (PSDC). O
projeto veda a cobrança quando
se verificar cobrança indevida a
mais em benefício do fornecedor.
O projeto determina o imediato
ajuste da cobrança, para que o
consumidor pague apenas o valor
efetivamente devido. E estabelece
que a data de vencimento da nova
fatura, fruto dessa correção, deve
ser, no mínimo, cinco dias úteis
após a data da verificação da irregularidade da cobrança

Ferreira Aragão lembra que a leitura é um importante fator de criação
de consciência cidadã e de
desenvolvimento de um povo. Neste sentido, a Semana
de Incentivo à Leitura será
uma oportunidade para se
colocar em prática políticas
públicas na área da cultura.
Será também um momento
em que as escolas públicas e
os órgãos municipais afeitos
à questão e o Poder Legislativo poderão refletir e transmitir a importância e o gosto
pela leitura.

O Projeto é inspirado na
campanha da Controladoria-Geral da União (CGU) na rede
social Facebook e que tem gerado repercussão positiva. Em
menos de uma semana, a ação
“Pequenas Corrupções – Diga Não”, já foi visualizada por
mais de 7,6 milhões de usuários da rede”, justifica o deputado. Segundo ele, a intenção
é buscar a conscientização dos
cidadãos para combater “atitudes antiéticas que, por fazerem
parte do cotidiano, são culturalmente aceitas ou tem a gravidade ignorada”.

Grande parte das instituições bancárias não está mais
autenticando a transação no
próprio titulo ou boleto bancário. O procedimento tem sido
imprimir um comprovante de
pagamento contendo o código de barras e o valor pago e
anexá-lo á conta. Sem falar naqueles que utilizam o papel termossensível que desbota facilmente com o passar do tempo.
Com a proposta a autenticação
eletrônica deve ser feita no
próprio documento de cobrança, evitando assim a perda das
informações registradas.

A parlamentar lembra que
nos cinemas se concentra
grande quantidade de pessoas provenientes das mais distintas classes sociais e idades,
sendo, portanto, um ótimo
veículo para esclarecer aos
jovens e adolescentes sobre
as consequências nefastas do
consumo de drogas. Além das
ações já implementadas pelas
autoridades competentes, é
preciso que toda a sociedade
civil se una para combater esse
grave problema social, conforme enfatiza Bethrose.

O propósito é criar mais
um instrumento de defesa do
consumidor, garantir um tratamento respeitoso e punir as
empresas que optam por cobrar valores duvidosos. Para
o parlamentar essa prática dos
“maus fornecedores” permite
a aferição de um duplo ganho:
o recebimento desses valores cobrados indevidamente,
bem como grandes transtornos em chamadas telefônicas.
Pelo projeto, o infrator será
alvo das sanções prevista no
Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078/1990
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M

uito se fala, mas pouco se
sabe como o futebol chegou ao Brasil. De onde
vieram tanto fascínio e paixão do
brasileiro pelo esporte? E, como ele
afeta nossas vidas e o nosso cotidiano? Para responder essas questões,
o chargista e cartunista Sinfrônio
criou a minissérie “Gol – o grito de
uma nação”. Dividida em quatro capítulos, de 25 minutos cada e totalmente em HD, a minissérie em 3D
será transmitida pela TV Assembleia entre o período de maio e junho, antes do Mundial de 2014.
Um dos marcos relatados na minissérie é a chegada do futebol ao
Brasil, em 1894, quando o brasileiro Charles Miller, que passou uma
temporada de estudos na Inglaterra,
trouxe na bagagem um par de chuteiras, duas bolas, uma bomba para
enchê-la e um livro de regras. A partir daí o “football” foi inserido no
cotidiano dos brasileiros. O criador
da minissérie, Sinfrônio, avisa que
irá “percorrer o caminho da origem
do futebol no Brasil de uma forma animada, procurando entender
como a vinda desse esporte se fez
patrimônio cultural do nosso país”.

O criador da
minissérie, Sinfrônio,
avisa que irá
“percorrer o caminho
da origem do futebol
no Brasil de uma
forma animada,
procurando entender
como a vinda desse
esporte se fez
patrimônio cultural
do nosso país”.
O trabalho em 3D já não é uma novidade na vida do chargista, a minissérie “Gol – o grito de uma nação” já é
a quarta a ser realizada pela Sinfrônio
Criações e Produções. A primeira foi
“Cícero - O Santo Padre”, relatando a
história do Padre Cícero do Juazeiro. A
segunda foi em homenagem a escritora Rachel de Queiroz, “1915 – O ano
em que a terra queimou”. E, a terceira
minissérie “Pinzón – A descoberta
do Brasil no Ceará”, conta a intrigante
história do espanhol que descobriu o
Brasil antes de Cabral. Uma trama de
mistério e suspense baseada em fatos
reais, que mostra a trajetória de Pinzón
por mares nunca dantes navegados.

serviço
A minissérie “Gol – o grito de
uma nação”, dividida em quatro
capítulos, de 25 minutos cada, será
transmitida entre os meses de
Maio e Junho, na TV Assembleia,
Canal 30.
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Gratuito> Ao Publico

Inesp dá início ao ‘Cine em Cena Assembleia’
voltado ao universo do audiovisual.
Instituto desenvolve ainda os projetos ‘Memória Oral por Verdade e Justiça’ e o ‘Selo Biografia’.

C

om a exibição do longa-metragem Cine Holliúdy,
do diretor Halder Gomes,
no dia 14/03, às 18 horas, no Auditório Deputado João Frederico Ferreira
Gomes – anexo II da AL foi aberto o
projeto ‘Cine em Cena Assembleia’.
Trata-se de uma iniciativa do Instituto de Estudos e Pesquisas Sobre o
Desenvolvimento do Estado do Ceará
(Inesp). O evento é gratuito e aberto
ao público. O objetivo do projeto é
colaborar com o desenvolvimento do
audiovisual no Estado, seja na produção ou no consumo. O Cine em Cena
exibirá mensalmente um longa-metragem nordestino e um curta-metragem cearense, além de serem promovidos debates e oficinas relacionados
ao universo do audiovisual.
O Inesp dá andamento a três
projetos para impulsionar a produção cultural no Ceará, visando
debater e incentivar o audiovisual,
a literatura e resgatar a história do
nosso Estado. De acordo com o presidente do Instituto, Ilário Marques,
o objetivo é colaborar com o desenvolvimento do audiovisual amador
e profissional do Estado, promovendo oficinas sobre vários aspectos do
setor e exibindo filmes, com entrada
franca, como forma de difusão dos
conhecimentos na área.
O ‘Cine em Cena Assembleia’, realizou curso sobre ‘Direção de Arte
Básica para Audiovisual’, no mês de
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março, ministrado para 20 participantes. O curso foi conduzido por
Dayse Barreto, que tem formação
em ‘Audiovisual e Novas Mídias’ pela
Universidade de Fortaleza (Unifor).
As aulas foram dadas na Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) da Assembleia Legislativa, com
carga horária de 20 horas. O curso
ensinou produção audiovisual a partir da abordagem de aspectos teóricos e práticos, e instrumentalizou o
aluno para a direção de arte, elabo-

rando critérios necessários ao visual
de um filme. O filme Cine Holliúdy
foi exibido no ultimo dia do curso, seguindo-se um debate que teve
como mediador Nílbio Thé.
O segundo projeto, intitulado
Memória Oral por Verdade e Justiça,
desenvolvido em parceria do Inesp
com a Associação 64/68 Anistia, teve
início no dia 13 de março e segue até
junho, sempre às quintas-feiras. O
objetivo é coletar depoimentos de
ex-presos políticos e parlamentares
cassados pela ditadura militar, tendo
como resultado final a produção de
um documentário. Ilário Marques
destaca que a iniciativa se propõe a
resgatar as histórias e lembrar que,
em 2014, o golpe militar completa
50 anos. “A ideia é manter a memória

desse período para que nunca mais
se repita”, salientou.
Já o terceiro projeto é o ‘Selo Coleção Biografias Inesp’ que vai contemplar o lançamento de biografias
de personalidades cearenses. A primeira, lançada, no dia 17 de março,
foi a biografia de Rui Facó, escrita
pelo jornalista Luiz Sérgio Santos.
Rui Facó foi jornalista, escritor e um
lutador pela causa da emancipação
do povo brasileiro. Lutou contra o
imperialismo e o latifúndio e em
favor das grandes campanhas patrióticas, como a defesa do petróleo. “A
partir do lançamento desse livro, vamos escolher todo ano um personagem em função de data comemorativa para uma biografia. O próximo
biografado será Américo Barreira,
que faria 100 anos este ano”, adiantou o presidente do Inesp.

serviço
O ‘Cine em Cena Assembleia’
exibirá mensalmente um longametragem nordestino e um
curta-metragem cearense,
além de promover debates e
oficinas relacionados ao tema, no
Auditório João Frederico Ferreira
Gomes, Anexo II, às 18h, em data
a ser divulgada no Portal da AL.
O ‘Memória Oral por Verdade e
Justiça’ tem encontros semanais,
às 9h, no auditório Murilo Aguiar da
Assembleia Legislativa.

