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Unipace cresce em produção
acadêmica e amplia pesquisas

É

>> Deputado Zezinho Albuquerque

Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará

com orgulho que registramos nesta edição do AL
Notícias, o reconhecimento
ao trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Ceará no
estudo, pesquisa e extensão das temáticas legislativas. A Universidade
do Parlamento Cearense estreou na
V Jornada de Pesquisa e Extensão
da Câmara dos Deputados, em Brasília, com a defesa de quatro trabalhos de alunos dos nossos cursos de
especialização e MBA. A conquista
comprova os avanços alcançados na
área acadêmica.
A Assembleia retomará, ainda este
ano, as atividades de suas campanhas
de mobilização da sociedade: Ceará
sem Drogas e Refinaria Já, que vem
envolvendo cada vez mais segmentos
da sociedade. A campanha Refinaria
Já contribuiu para os avanços da refinaria Premium do Ceará, da Petrobras, cuja implantação já foi licenciada

pela Superintendência Estadual do
Meio Ambiente – Semace. A mobilização Ceará sem Drogas, com seminários e concurso de redação, já alcançou importante resultado: a aceitação,
por parte do Governo do Estado do
projeto de indicação de nossa autoria,
que permitiu a criação do Fundo Estadual de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas (Fedap).
No momento, várias obras estão
em curso no prédio da Assembleia.
Com isso, vamos garantir mais conforto ao cidadão e melhores condições de
trabalho aos servidores da Casa. Estão
em andamento: a construção do estúdio panorâmico da TV Assembleia;
uma grande reforma do Departamento
Médico, que hoje atende mensalmente
cerca de 9 a 11 mil pessoas; e a reforma
do Complexo de Comissões Técnicas e
equipamentos do plenário.
Boa Leitura!

População cearense ganha com
reformas estruturais na AL
Já foram iniciadas as
obras do novo estúdio
panorâmico da TV
Assembleia

Bia Medeiros

MESA DIRETORA
Presidente - Dep. Zezinho Albuquerque (Pros)
10 Vice-Presidente - Dep. Tin Gomes (PHS)
20 Vice-Presidente - Dep. Lucílvio Girão (SD)
10 Secretário - Dep. Sérgio Aguiar (Pros)
20 Secretário - Dep. Manoel Duca (Pros)
30 Secretário - Dep. João Jaime (Dem)
40 Secretário - Dep. Dedé Teixeira (PT)
10 Suplente - Dep. Ely Aguiar (PSDC)
20 Suplente - Dep. Ferreira Aragão (PDT)
30 Suplente - Dep. Sineval Roque (Pros)

Estrutura> Aprimoramento

V

árias obras estão em curso
atualmente no prédio da
Assembleia Legislativa do
Ceará. Conforme o presidente Zezinho Albuquerque (Pros) são obras que
vão garantir mais conforto ao cidadão
e melhores condições de trabalho aos
servidores da Casa. Na presidência da
Mesa Diretora, o parlamentar afirma
que tem procurado manter as realizações de seus antecessores, ao mesmo
tempo em que procura aprimorar a estrutura já existente. Entre as obras em
andamento estão: a construção do tão
aguardado estúdio panorâmico da TV
Assembleia; uma grande reforma do
Departamento Médico, que hoje atende mensalmente cerca de 9 a 11 mil
pessoas; e a reforma do Complexo de
Comissões Técnicas e dos equipamentos do plenário.
Conforme o coordenador de Comunicação Social da Casa, jornalista
Adriano Muniz, as obras do novo estúdio panorâmico e redação da TV
Assembleia (canal 30), que ocupará a
cobertura do Edifício Senador César
Cals, anexo I, da AL, foram iniciadas
e devem ser concluídas até o final do
ano. Serão erguidas duas estruturas
metálicas acima do quinto andar para
abrigar a redação da tevê e um estúdio panorâmico. O estúdio será todo
envidraçado e receberá equipamentos
de última geração. “Nós temos uma
programação de 14 programas e a TV
tem apenas um estúdio, que é muito

pequeno. Agora, teremos o primeiro
estúdio da TV pública brasileira em
formato Glass, ou seja, de vidro, o que
vai permitir a visão panorâmica da cidade”, destacou Adriano.
O coordenador destacou que a TV
e a rádio da Assembleia são exemplos
para as outras casas legislativas do País.
“Por meio dos programas e transmissões ao vivo das atividades da Casa,
as emissoras possibilitam ao cidadão
o acompanhamento diário do trabalho desenvolvido, aproximando ainda
mais o Parlamento da sociedade”, afirmou o coordenador.
Em função das obras do novo estúdio, os setores financeiro e administrativo, que funcionavam no quinto
andar, foram realocados provisoriamente, para que pudesse ser feito um
reforço das estruturas que receberão os
novos andares do prédio.
Adriano Muniz também afirmou
em entrevista ao AL Notícias que as
diversas intervenções tiveram o aval

do presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque (Pros). “A Assembleia virou um canteiro de obras. O
prédio foi construído em 1974 e precisava de reparos. O presidente está
investindo não apenas nos veículos de
comunicação, mas também fazendo
diversas reformas em outros setores
da Casa”, acrescentou.
Adriano Muniz citou as obras
de ampliação do espaço que sedia

as comissões técnicas, a reforma
dos banheiros do plenário, a ampliação da agência do Banco do
Brasil, dos Correios e do Departamento de Saúde, a ampliação do
escritório Frei Tito e Darcy Ribeiro, que passarão a ficar interligados
ao complexo de comissões. “Tudo
isso tem como objetivo dar maior
conforto ao cidadão e ao servidor”,
concluiu o coordenador.
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Refinaria Já

A campanha Refinaria Já percorreu diversos municípios cearenses
no ano passado e primeiros meses
deste ano, tendo alcançado ótima
receptividade por onde passou. Zezinho Albuquerque destacou que
a campanha já contribuiu para os
avanços da refinaria Premium do
Ceará, da Petrobras, cuja implantação já foi licenciada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – Semace.
“Essa discussão sobre as refinarias do Ceará e do Maranhão fazem
parte de um debate nacional, e a
campanha que realizamos tem contribuído para esclarecer a população

sobre essa importante conquista do
povo cearense. Precisamos mobilizar
as pessoas para que esse empreendimento venha o mais rápido possível”,
afirmou Zezinho.
A implantação da refinaria significará a atração de muitas indústrias
para o Estado, o que modificará nosso cenário econômico para melhor.
Zezinho Albuquerque também informou que o atual Governo já construiu mais de 105 escolas técnicas
profissionalizantes em tempo integral, que proporcionarão a formação
da mão de obra necessária para o
funcionamento dos novos empreendimentos que virão para o Ceará.

Mobilizações contra drogas e pela refinaria
terão continuidade em novembro
Campanhas ‘Ceará sem Drogas’ e ‘Refinaria Já’ ganharam popularidade e resultados superam expectativas

A
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Assembleia. De acordo com o Presidente, as atividades das campanhas
Ceará sem Drogas e Refinaria Já foram paralisadas por dois motivos: de
princípio, em virtude dos jogos da
Copa do Mundo e depois, pelo inicio
do período eleitoral.
As duas campanhas, na avaliação de Zezinho Albuquerque, tem
se mostrado bem sucedidas e vem
envolvendo cada vez mais segmentos da sociedade, com a participação ativa das populações do Interior
do Estado, bem como de segmentos
políticos e empresariais. Devido à

importância dos temas e aos resultados já alcançados, as campanhas
precisam continuar, conforme destacou Albuquerque.
A campanha Ceará sem Drogas será reiniciada já a partir de
novembro. Segundo ele, o alcance
da iniciativa vem superando todas
as expectativas no Estado. Citou o
concurso de redação que mobilizou
os alunos da escola pública em torno da temática. Como destacou o
Presidente da AL, tanto a campanha
Ceará sem Drogas quanto a Refinária Já pertencem a todos os deputa-

Fedap, uma vitória.

Marcos Moura

Presidente Zezinho Albuquerque (Pros) anuncia retomada das campanhas no programa Narcélio Limaverde.

partir do mês de novembro, a Assembleia Legislativa do Ceará dará
continuidade as suas campanhas
institucionais pela mobilização da
sociedade cearense em torno de
duas questões importantes para o
nosso Estado: o combate às drogas e
a implantação imediata da refinaria
Premium do Ceará.
O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Zezinho
Albuquerque (Pros), em entrevista
concedida ao radialista Narcélio Limaverde, em programa da rádio FM

Estudantes em seminário Ceará sem Drogas, no Crato.

dos estaduais, pois foram iniciativas
aprovadas pelo conjunto da Casa.
O presidente também considera de grande importância para o
sucesso da mobilização o importante destaque dado na mídia local e nacional à Campanha Ceará
sem Drogas, idealizada pelo Legislativo Estadual. “Sinto-me muito
satisfeito e agradecido pela cobertura da imprensa na questão da
problemática das drogas no País,
destacando projetos como o nosso
aqui da Assembleia”, salientou Zezinho Albuquerque.

Um dos seminários sobre refinaria: em Itapipoca, agosto do ano passado

Essa discussão sobre as refinarias do Ceará e do
Maranhão fazem parte de um debate nacional, e
a campanha que realizamos tem contribuído para
esclarecer a população sobre essa importante
conquista do povo cearense"
Zezinho Albuquerque

Um importante resultado decorrente da idealização de
Zezinho Albuquerque de luta contra as drogas foi a criação
do Fundo Estadual de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas
(Fedap), pelo Governo do Estado. Em 2013, o parlamentar do
Pros apresentou projeto de indicação ao Executivo estadual
tratando do tema. Depois de analisar o projeto de Albuquerque, o Poder Executivo acatou a sua sugestão e encaminhou
à Casa um projeto de Lei Complementar baseado em sua
proposta, conforme é destacado pelo próprio governador Cid
Gomes no texto da matéria: “A referida Lei Complementar,
oriunda da iniciativa do deputado Zezinho Albuquerque, por
intermédio do Projeto de Indicação 208/2013, cria o Fundo
Estadual de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas (Fedap)”,
disse o governador na abertura da Mensagem.
Para o Presidente da AL a criação do Fedap instituído pelo
Governo do Estado, por meio da mensagem nº 7.634, é o resultado mais concreto e uma vitória incontestável decorrente
da idealização da mobilização Ceará sem Drogas, uma vez
que seu projeto de indicação nº 208/2013 foi elaborado como
parte da estratégia da campanha. A proposta teve por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos
destinados à execução das atividades do Sistema Estadual
de Políticas Públicas sobre Drogas (Sised).
Conforme Albuquerque, a proposta de criação do Fedap
é mais um instrumento importante para enfrentar o problema da dependência química no Estado. O parlamentar citou
a Campanha “Ceará Sem Drogas”, promovida durante sua
gestão na presidência da Assembleia Legislativa, que já percorreu os municípios de Fortaleza, Limoeiro do Norte, Crato
e Sobral. Por isso, conforme o parlamentar, essa importante
mobilização não pode parar e terá continuidade visitando
outros municípios do Estado, a partir de novembro.
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Votações em plenário beneficiaram
diversos setores da sociedade
O presidente da Assembleia,
deputado Zezinho Albuquerque
(Pros) ao avaliar o trabalho
legislativo da Casa, destacou
que as votações realizadas no
plenário beneficiaram diversos
setores da sociedade. Entre essas
votações, ele apontou a aprovação
da isonomia dos servidores
do Tribunal de Justiça e da
Procuradoria de Justiça do Estado.
Citou também o compromisso
dos deputados com as grandes
demandas da população
que chegam a Assembleia e
agradeceu o apoio dos órgãos de
comunicação e os diretores da
Casa na divulgação das atividades,
o que garante a transparência dos
atos e maior interação entre o
cidadão e o Poder.
>>Presidente Zezinho Albuquerque (Pros) avalia, em pronunciamento no Plenário, trabalho legislativo da Casa.

>> Primeiro secretário, deputado Sérgio Aguiar (Pros) presidindo sessão.
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>> Deputada Fernanda Pessoa (PR)

>> Deputado Nelson Martins (PT)

>>Deputada Mírian Sobreira (Pros)

>> Deputados Fernando Hugo (SD), Rogério Aguiar (PSD) e Manoel Duca (Pros).

>> Deputado Neto Nunes (PMDB)

>> Deputado Osmar Baquit (PSD)

>> Deputado João Jaime (DEM)

>> Deputado Ely Aguiar (PSDC)

>> Deputado Lula Morais (PC do B)

>> Deputado Sineval Roque (Pros)

>> Deputado Heitor Férrer (PDT)

>> Deputados Francisco Pinheiro (PT), José Sarto (Pros), Roberto Mesquita (PV) e
Carlomano Marques (PMDB).
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Unipace

avança em pesquisa acadêmica na área legislativa
A Universidade participou da V Jornada de Pesquisa e Extensão com a defesa de quatro artigos
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Bia Medeiros

A

Universidade do Parlamento Cearense – Unipace acaba de alcançar uma
grande conquista para o avanço de
sua produção acadêmica na área de
estudos legislativos. Nos dias 8 e 9
de setembro, em Brasília/DF, a instituição participou da V Jornada de
Pesquisa e Extensão da Câmara dos
Deputados com a defesa de quatro
trabalhos acadêmicos de alunos
dos cursos de especialização em
Administração Legislativa e Assessoria de Imprensa, e do MBA em
Assessoria Parlamentar.
Essa participação em peso da
Unipace, em sua estreia na Jornada
de Pesquisa e Extensão, só comprova os avanços que a instituição vem
alcançando na área acadêmica de
estudos legislativos, assim como sua
visibilidade Brasil afora, como ressalta a diretora de Gestão e Ensino
da universidade, Lindomar Soares:
“Temos avançado muito no que diz
respeito à construção de saberes legislativos, que é um dos maiores desafios das escolas legislativas Brasil
afora. A aprovação desses artigos só
comprova isso”.
O professor João Luís Melo Filgueiras, que orientou os trabalhos
selecionados, destaca a qualidade
dos artigos apresentados, classificando-os como uma “vitória” para
a universidade. “Acho que nenhuma
outra universidade teve quatro tra-

Formandos que defenderam três dos quatro trabalhos acadêmicos no Congresso: (da esq. p/direita) Sérgio Quixadá ,
Heráclito Gomes e Sidney Aragão.

balhos aprovados, só nós”, observa.
Para João Luis, a presença da Unipace no evento “mostra a importância
de fazer esses cursos, que não são
estéreis. Estamos gerando frutos,
e eles vêm para ajudar a construir
uma sociedade melhor e mais articulada”, ressalta.
O pedagogo, especialista em Administração Legislativa e servidor
da AL, Sidney Aragão Silva, autor de
um dos trabalhos selecionados, en-

tende que “a oportunidade é única
e, com certeza, foi uma experiência
enriquecedora também para a Unipace, que caminha para se tornar
uma referência na área acadêmica”.
Ele considera que essa participação repercutirá, ainda, nos demais
servidores da Casa. “Isso provavelmente fará com que eles reflitam e
vejam as vantagens de ampliar seus
horizontes e investir em uma vida
acadêmica”, pontua.

OS TRABALHOS
Sidney Aragão Silva defendeu a
dissertação “A resistência de John
Locke e a Constituição Brasileira de
1988”. O estudo pretende discutir
todos os direitos à resistência a que
os cidadãos têm direito, sejam eles,
lícitos ou ilícitos, legítimos ou ilegítimos à luz da Constituição de 1988.
“Tento abranger desde o direito de
passeatas, manifestações e reuniões
cívicas até os direitos à revolução e

à guerra”, explicou, ressaltando que o
tema tornou-se muito atual no Brasil, devido às manifestações durante
a Copa das Confederações em 2013.
“Arborização Urbana: Uma questão além da estética” foi o tema defendido por Sérgio Quixadá, e trata
do conflito entre a manutenção de
árvores ou sua derrubada nas grandes cidades, assim como as consequências desenfreadas advindas destes
desmatamentos com relação à alteração climática, saúde, condições
meteorológicas, catástrofes naturais
e outros problemas que esse tipo de
ação vem causando à população residente nestas cidades.
“O Processo Legislativo e a Lei

dos Mestres da Cultura”, apresentado
por Márcia de Castro Dias, mostra
o funcionamento jurídico passo a
passo do Processo Legislativo, utilizando a Lei dos Mestres da Cultura
como estudo de caso.
Por fim, “O Requerimento Legislativo como Promotor de Políticas Públicas”, defendido por Heráclito Gomes,
informa-nos da importância dos requerimentos legislativos como fomentadores de políticas públicas, tomando por
base os requerimentos que foram apresentados durante a legislatura de 2011 e
qual o destino final que eles obtiveram,
discutindo assim o trabalho legislativo
como inspirador para a formulação ou
não de políticas públicas.

O CONGRESSO

A Jornada de Pesquisa e Extensão é um congresso realizado anualmente pelo
Centro de Formação (CEFOR) da Câmara dos Deputados em Brasília. Esta já é a
sua quinta edição, cujo tema principal foi a “Relação entre Parlamento e Mídia no
Brasil”. Questões como quais aspectos influenciam a ação dos atores envolvidos
e a quem interessa o conflito entre estas instituições foram algumas das reflexões
realizadas nas Mesas Temáticas do Evento.
Ele é direcionado à comunidade acadêmica, membros de grupos de Pesquisa
e Extensão, e aos servidores do Poder Legislativo em Geral.
Nesta edição foram submetidos mais de 300 artigos, dentre os quais foram
selecionados 52 trabalhos que foram apresentados em 11 mesas específicas, onde
foram agrupados por correlação de assuntos. Destes 52 trabalhos, quatro foram
defendidos por alunos da Unipace, e serão publicados em um compêndio anexado aos anais da conferência para referências futuras.
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Ação Parlamentar

AL INDICA

Confira as ações e projetos dos parlamentares
Campus modelo
em presídio

CULTOS RELIGIOSOS

REMUNERAÇÃO DE
PROFESSORES

>> Leonardo Pinheiro (PSD)

>>Welington Landim (Pros)

>>Eliane Novais (PSB)

>> Mauro Filho (Pros)

>> Deputado Adail Carneiro (PHS)

A publicização por parte dos
órgãos de defesa do consumidor,
do cadastro dos fornecedores e
prestadores de serviços com atuação comprovadamente lesiva aos
consumidores, fazendo constar o
número total de reclamações registradas no período definido foi
proposta por meio do projeto de
indicação 14/14, de autoria do deputado Leonardo Pinheiro (PSD).
Conforme o projeto, a divulgação
deve acontecer por meio de cartazes afixados na sede e em prédios
anexos dos órgãos estaduais de
defesa do consumidor (Procon e
Decon), bem como através do sítio eletrônico desses órgãos.

O número de ciclistas cresce a
cada dia. A prática, além de saudável, reduz a poluição e facilita
a mobilidade. Tanto assim, que
hoje os planos de mobilidade
urbana estão contemplando as
faixas de ciclistas nas vias. Sintonizado com a questão, o deputado Welington Landim (Pros)
propõe, por meio do projeto de
lei 14/2014, em apreciação na Assembleia Legislativa, a criação da
Semana Estadual de Conscientização do Motorista aos Direitos
do Ciclista. O evento deve acontecer anualmente, na semana que
compreende o dia 25 de setembro, Dia Nacional do Trânsito.

A criação de um Campus
Universitário Modelo na unidade
prisional Instituto Penal Professor Olavo Oliveira 2, em Itatinga
(CE) foi proposta pela deputada
Eliane Novais (PSB), por meio do
projeto de indicação 156/13, aprovado na Assembleia Legislativa. A
propositura tem como finalidade
habilitar detentos para o mercado
de trabalho e prepará-los para o
retorno ao convívio social. O projeto estabelece que na construção
da estrutura física do Campus seja
utilizada a mão de obra dos detentos, sendo asseguradas a remuneração e a redução da pena conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Proposta de Emenda Constitucional nº 04/14, em apreciação na
Assembleia Legislativa, garante a
dispensa de alvarás ou documentos que autorizem o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas. O
projeto é de autoria do deputado
Mauro Filho (Pros) e estabelece
ainda que para o exercício de atividades religiosas, fica instituído
o regime de autorregulação por
entidades representativas dos segmentos religiosos, credenciadas
pelo Poder Público municipal, de
forma que se garantam as perfeitas
condições de segurança e harmoniosa convivência com os demais
segmentos da sociedade.

A implantação da tecnologia
de body scanners para revista eletrônica nos presídios e proibição
da revista íntima nos estabelecimentos prisionais pode virar lei
no Estado. Projeto de Indicação
79/14, proposto pelo deputado
Adail Carneiro (PHS), em apreciação no Poder Legislativo, estabelece que todo visitante que
ingressar nos estabelecimentos
penais do Estado do Ceará será
submetido à revista eletrônica. A
propositura também obriga todos
os agentes penitenciários e funcionários das unidades prisionais do
Estado do Ceará a se submeterem
a revista eletrônica.

Os órgãos cearenses de defesa do consumidor recebem
anualmente mais de 18.000 reclamações, entretanto, os consumidores não detêm conhecimento de qual empresa gerou
transtornos aos seus clientes.
Para o deputado Leonardo
Pinheiro, o consumidor tem o
direito de saber quais empresas
e instituições estão oferecendo
serviços e produtos de forma
insatisfatória. Com a medida,
essa informação será assegurada aos cidadãos que poderão
se precaver na hora de realizar
transações comerciais.

Para Welington Landim, tudo
passa pela educação. Pedestres,
ciclistas e motoristas precisam
aprender a viver em harmonia.
O uso da bicicleta também está previsto no Código Nacional
de Trânsito (CTB). O capítulo
quarto do CTB fala sobre os deveres e direitos do pedestre e de
quem usa veículo não motorizado, como bicicleta. Mas para
que as regras sejam efetivamente
cumpridas, é preciso uma ampla
divulgação e conscientização. A
criação da Semana Estadual de
Conscientização vem cumprir
esse papel.

Conforme a deputada, a
ressocialização do preso representa mais que um ganho
social, uma vez que proporciona a redução de índices
de reincidência criminal.
Entretanto, um dos maiores
desafios para a reinclusão social dos egressos prisionais é
combater o preconceito. Desse modo, com a habilitação
proporcionada pelo ensino
superior às condições e oportunidades para os ex-detentos
serão elevadas e, ao mesmo
tempo, a realidade prisional
tornar-se-á mais humanizada.

A iniciativa busca garantir
a livre manifestação religiosa no Ceará. Segundo Mauro
Filho, muitas igrejas e cultos
sofrem perseguição hoje em
alguns municípios do Estado.
Com a medida, não haverá
mais casos de interrupção do
funcionamento das entidades
por pessoas que não concordem com sua forma de pensamento O parlamentar ressalta
ainda o papel destas instituições na recuperação de jovens
envolvidos com drogas e outros problemas sociais.

A Constituição Federal
estabelece, em seu artigo
1º, o princípio da dignidade
humana, cabendo ao Estado
zelar por sua garantia. A implantação destes equipamentos é mais um passo dado na
construção de um sistema
penitenciário mais justo e
humanizado, visto que a utilização dos body scanners
propiciarão vistorias mais
precisas, que preservam a
dignidade dos visitantes e
oferece ainda mais agilidade
na rotina de acesso às unidades prisionais.

O que muda para você?

DIREITOS DO CICLISTA
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Riqueza cultural brasileira em destaque
Exposição reúne bens que permitem ao público uma viagem na
história do nosso patrimônio imaterial

A

pluralidade de lugares, formas de expressão, saberes e
ofícios transmitidos e renovados de geração em geração, mostrados
por meio de textos, fotos, vídeos, músicas, sons e objetos, traduzem a singularidade das cinco regiões brasileiras na
exposição “Patrimônio Imaterial – A
Cultura Viva dos Povos”. A mostra reúne cerca de 30 bens imateriais, registrados ao longo de 12 anos pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), e pode ser vista até
o dia 26 de outubro, na Caixa Cultural.
Distribuídos em forma de aldeias
circulares que podem ser atravessadas
em um percurso livre, cada visitante
encontrará representações dos povos
que construíram a identidade do nosso país. Na primeira aldeia, poderão
ser vistas imagens de índios, portugueses, italianos, africanos, japoneses e
alemães, cujos traços estão miscigenados na população brasileira, que cria e
recria suas manifestações culturais.

Fotos: Luiz Prado

CADASTRO DE
CONSUMIDORES

Já na segunda aldeia estão as paisagens, imagens de cidades, aldeias, sítios históricos, cachoeiras e praias que
formam o rico patrimônio natural do
país. Os ofícios, saberes e fazeres do
povo brasileiro estão na terceira aldeia. Eles estão representados na pintura, no tear, na dança, entre outros
bens reconhecidos como imateriais.
Nesta aldeia há um destaque para o
ofício das baianas do acarajé, no qual
é apresentado por meio dos ingredientes usados para o quitute, o tacho
onde é feita a massa e o traje típico
usado por elas.
Com curadoria do historiador
Luciano Figueiredo, a mostra foi
lançada na Caixa Cultural do Rio de
Janeiro com os idealizadores, Fernanda Pereira, relações públicas, da
escritora e pesquisadora Mirna Brasil Portella e do produtor cultural
Luiz Prado. Após Fortaleza, a cidade
de Salvador receberá a exposição,
onde será aberta em dezembro.

SAIBA +
No Ceará, algumas
manifestações culturais estão
em processo de registro pelo
Iphan. Em fase final da instrução
do processo de registro estão: a
Festa do Pau de Santo Antônio
de Barbalha e o Teatro de
bonecos popular do Nordeste.
E mais: Romarias de Juazeiro
do Norte, em devoção ao Padre
Cícero e Nossa Senhora das
Dores; Cocos do Nordeste;
Ofício de Vaqueiro; Literatura
de Cordel; Matrizes Tradicionais
do Forró; Romarias de Canindé,
em devoção a São Francisco; e o
Maracatu do Ceará.

serviço
A Exposição “Patrimônio Imaterial
– A Cultura Viva dos Povos” fica em
cartaz até 26 de outubro na Caixa
Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta,
287, Praia de Iracema). A visitação
é gratuita e pode ser feita de terça
a sábado, das 10h às 20h, e, aos
domingos, das 10h às 19h.
Contatos: (85) 3453-2770.
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Propostas> Desenvolvimento

Pacto pelo Pecém identifica
desafios e lança agenda estratégica
Documento foi
oficializado durante o
II Encontro Estadual
realizado na AL

O

s desafios para promover
o desenvolvimento sustentável do Complexo Industrial e Portuário do Pecém foram
apresentados pela Agenda Estratégica
elaborada pelo Pacto pelo Pecém. O
lançamento oficial ocorreu em setembro durante o II Encontro Estadual do
Pacto pelo Pecém, desenvolvido pelo
Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da AL.
O presidente do Conselho, deputado Lula Morais (PC do B) disse que
a Agenda finaliza o trabalho do Pacto
pelo Pecém no aspecto propositivo.
No documento foram apontados os
compromissos para superar a implantação do Complexo Portuário de for12 | alnotícias

ma sustentável. “Foi um processo de
planejamento que se concretiza neste
debate”, afirmou.
A consultora do Pacto, Rosana Gafjulli apresentou os principais desafios
identificados pela Agenda. Eles envolvem o Parque Botânico; a Estação
Ecológica do Pecém; a adequação das
políticas sociais à dinâmica populacional e a implantação e complementação
da infraestrutura básica da área do
Complexo e de seu entorno; políticas
de atração e de fortalecimento de cadeias produtivas no Estado que complementem o CIPP; o ajuste da oferta e
demanda de mão de obra, bens e serviços; a integração dos planejamentos de
São Gonçalo do Amarante, Caucaia e
do Complexo; e o aperfeiçoamento do
sistema de gestão compartilhada.
O II Encontro Estadual do Pacto
pelo Pecém realizou-se no Auditório
Deputado João Frederico Ferreira
Gomes, anexo II da Assembleia. O

deputado Lula Morais conduziu a solenidade. O presidente da AL, deputado Zezinho Albuquerque (Pros), foi
representado pelo seu chefe de gabinete, Roberto Mendonça, que destacou a importância da Agenda Estratégica para o Ceará. “Não só Caucaia,
São Gonçalo do Amarante e Fortaleza
serão beneficiados com o CIPP, mas
todo o Estado. Todos os municípios
cearenses poderão ser fornecedores
do Complexo do Pecém”, salientou.
O prefeito de São Gonçalo do
Amarante, Cláudio Pinho, frisou que
o município está se preparando para a
chegada do CIPP com investimentos na
infraestrutura, como abertura de novas
ruas, saneamento, além da construção
de novos postos de saúde e escolas. “O
grande desafio é fazer com que o desenvolvimento não fique restrito ao Pecém.
Para receber o empreendimento estamos construindo um distrito industrial
e de serviços em Croatá, Siupe e na sede

SAIBA +
A Agenda vai orientar o
desenvolvimento de ações
nos níveis público e privado
para superação dos grandes
desafios a serem enfrentados
para a efetivação do potencial
de desenvolvimento sustentável
do entorno do CIPP e do Estado.
O documento é resultante de
intenso processo de discussão
que se desenrola desde 2012 e
conta com contribuições de mais
de 100 instituições e entidades
de diferentes segmentos e
setores da sociedade.

de São Gonçalo, dentro da filosofia de
que a pessoa possa trabalhar e morar
perto da empresa”, destacou. Representantes de órgãos ligados ao setor, de
empresas e municípios que estão diretamente envolvidos, também compareceram ao evento.

