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Olá caro leitor! Estamos de
volta para apresentar mais uma
edição do nosso jornal. As novidades prosseguem, como prova
de que no Legislativo Estadual
as idéias e sugestões recebidas
da população estimulam as atividades dos parlamentares.
Já estamos trabalhando para
oferecer a você, leitor, o que vai
acontecer no período de 28 a 30
de maio, quando o Ceará recebe
a XII edição da Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais. A expectativa é de que cerca
de 2.000 pessoas estejam envolvidas na Conferência que acontecerá no hotel Marina Park.
Também apresentamos o
resultado do leilão reverso realizado pelo Governo Estadual, a
partir de uma sugestão do presidente da Assembléia Legislativa,
deputado Domingos Filho, para
a construção de duas casas de
Privação Provisória de Liberdade, na Região Metropolitana de

Fortaleza.
A Universidade do Parlamento Cearense inicia neste
mês, o curso de Especialização
em Comunicação e Jornalismo
Político. O objetivo é especializar profissionais para atuarem
como intérpretes dos acontecimentos envolvendo os Poderes
e instituições, e suas ações nos
diversos meios de comunicação.
E como a meta é compartilhar, o Instituto de Estudos
e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará
(Inesp) inovou em mais um de
seus projetos. Trata-se da ampliação do já conhecido projeto “Construção Compartilhada
da Cidadania”, que tem como
objetivo disseminar entre os
estudantes informações sobre
o Parlamento, direitos do consumidor, preservação do meio
ambiente e cidadania.
A ação do Parlamento Esta-

dual recebe significativo suporte: o Movimento das Mulheres
do Legislativo Cearense - formado pelas esposas dos parlamentares e vereadoras do Ceará
- reúne-se em uma sala anexa
ao Plenário 13 de Maio e enquanto seus maridos trabalham,
elas acompanham os debates e
deliberam sobre ações referentes à cidadania da população
cearense. Atentas às principais
reivindicações da sociedade, definem metas e direcionam ações
com o objetivo de dar uma dinâmica maior ao grupo dos 46
parlamentares da Assembléia
Legislativa.
Também nesta edição, uma
homenagem ao jornalista Demócrito Dummar, que faleceu
em abril.
Boa Leitura! Continue
acompanhando nosso dia-a dia
por meio das nossas diversas
mídias. Os endereços estão no
expediente da página.

Artigo

Sociedade exige democratização da comunicação
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Legislativos estaduais
reunidos no Ceará
Sílvia Goes

O

Brasil tem avançado
muito nos últimos
cinco anos mas,
para que o País avance mais,
torna-se imperativa algumas
reformas, entre elas a política,
a tributária, a agrária, a urbana e a mais importante de
todas que é a democratização
da comunicação. A democracia no Brasil precisa avançar
e se consolidar, mas isto é impossível diante da hegemonização da mídia grande que é
conservadora.
O direito à informação é tão
importante quanto o direito à
educação, à saúde, à moradia,
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ao lazer. Contudo este direito
está sendo negado à esmagadora maioria dos brasileiros,
no que pese rádio e televisão
serem concessões públicas.
Em nenhum país sério do
mundo uma televisão tem
tanto poder quanto a Rede
Globo, poder este adquirido
no seu nascedouro através de
centenas de milhões de dólares do grupo norte-americano
Time-Life e das benesses da
ditadura militar. O poder dessa rede de televisão é tamanho
que nada no País acontece
antes da chamada novela das
oito que, na realidade, é das

nove. Jogos realizados neste
imenso continente, sejam da
seleção brasileira, do campeonato nacional, da Copa do
Brasil ou dos campeonatos
estaduais, só começam depois
da novela da Globo.
Mas o pior de tudo é que o
direito à informação está sendo negado aos brasileiros. Na
maioria das emissoras de rádio e televisão, em especial as
da família Marinho, um fato,
por mais importante que seja,
é manipulado ou simplesmente omitido.
O mais recente foi a última pesquisa CNT/Sensus

que aponta que a avaliação
positiva tanto do presidente
Lula quanto do seu governo
é a maior de todos os tempos,
e que a maioria dos brasileiros quer um terceiro mandato
para ele. As outras emissoras
divulgaram, mas quem procura se informar através do
Jornal Nacional, da Globo, ficou sem essa informação, ou
seja, ficou desinformado.
Só a democratização da comunicação pode acabar com
esse abuso contra a democracia.
Messias Pontes,
jornalista

E

AL se mobiliza
para realização de
conferência

ntre os dias 28, 29 e 30
de maio, o Ceará recebe
a XII edição da Conferência Nacional dos Legislativos
Estaduais (CNLE). O evento conta com o apoio da Assembléia
cearense, que montou uma comissão composta por diretores
e coordenadores da Casa para
recepcionar e dar todo o suporte
de divulgação das atividades da
CNLE e garantir o deslocamento
e a segurança dos participantes.
A expectativa é de que cerca de
2.000 pessoas estejam envolvidas
na Conferência que acontece no
hotel Marina Park.
A Comissão da AL é composta pela coordenadora de Comunicação Social da Casa, Sílvia
Goes; pela diretora do Departamento Administrativo, Lise Novais; pelo chefe do Gabinete da
Presidência, Irapuan Diniz; pela
diretora adjunta administrativa
financeira, Rossana Catunda;
pela diretora-geral, Sávia Magalhães; e pelo coordenador militar,
coronel Amarílio Melo.
Em reuniões com a diretoria da
União dos Legislativos Estaduais
(Unale), o colegiado da AL definiu
ações estratégicas para a realização
da XII Conferência. Entre elas, está
o deslocamento do setor de Jorna-

>> Coronel Amarílio Fernandes
montou o esquema de segurança
da Conferência

lismo da Assembléia para o hotel.
De lá, transmissões ao vivo dos
principais debates do encontro serão realizadas em tempo real pela
TV Assembléia (canal 30) e pela
FM Assembléia (96,7 MHz). “A
Conferência vai discutir temas de
destaque como a reforma política,
o Parlamento Mercosul e a ética
na política. Por isso, esse encontro
é tão importante e merece tanto
destaque. Nele, nós vamos vivenciar um verdadeiro intercâmbio
de experiências que podem nos
ajudar em nossos trabalhos”, afirma o presidente da AL, deputado
Domingos Filho (PMDB).
As equipes que compõem o
portal eletrônico da Casa (www.
al.ce.gov.br), o jornal Assembléia
Notícias e a Revista Plenário tam-

bém foram mobilizadas para a cobertura do evento. “Toda essa estrutura foi montada para darmos
total visibilidade à Conferência,
mas os veículos de Comunicação
da AL já vêm se movimentando
desde o último dia 05/05”, diz a
jornalista Sílvia Goes.
Outra ação será a recepção dos
conferencistas no embarque e desembarque no aeroporto e a condução dos itinerários realizados
por eles enquanto estiverem em
Fortaleza. De acordo com coronel Amarílio Melo, duas centrais
de transportes ficam à disposição dos conferencistas durante a
CNLE: uma na sede da própria
AL e outra no Marina Park.
No caso da segurança, Amarílio explica que a Polícia Militar e
o Corpo de Bombeiros também
foram envolvidos. Segundo ele,
a movimentação das equipes de
policiamento começa antes mesmo do início da Conferência, no
dia 26/05, quando policiais ficam
de guarda numa base no hotel.
“Cerca de 200 homens devem
estar envolvidos no policiamento
ostensivo do evento”, adianta.
Além disso, a comissão da AL
confeccionou kits com guias dos
principais pontos de Fortaleza e
brindes para os convidados.

Reforma Tributária
No último dia 09/05, a Assembléia recebeu a visita do
deputado federal José Pimentel
(PT-CE), que veio ao Legislativo
falar do seminário que vai discutir a reforma tributária durante a
XII Conferência Nacional promovida pela Unale. O parlamentar disse que a reforma, principalmente no tocante à resolução
da guerra fiscal no Brasil, está

sendo amplamente discutida
pela Comissão de Reforma Tributária do Congresso, que estará
presente à CNLE. Ele destacou a
criação do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) como uma medida
que ajudou na melhoria da situação tributária do País.

>> Programação
28/05

19h - Solenidade
de abertura

29/05

9h - Painel “Conjuntura
Político-Econômica”,
com o deputado federal
Ciro Gomes (PSB-CE)
10h30 - Painel
“Reforma Política”,
conduzido pelo
ministro das Relações
Institucionais, José
Múcio Teixeira.
14h - Painel
“O Parlamento
do Mercosul nas
Eleições de 2010”,
com o senador Aloísio
Mercadante (PT-SP).
15h - Painel “Eleições
Municipais 2008”,
com o vice-presidente
do Superior Tribunal
de Justiça, ministro
César Asfor Rocha.
15h30 - Palestra
sobre Motivação,
com Amyr Klink
16h30 - Palestra
“Ética na Política”,
com o senador Pedro
Simon (PMDB-RS).

30/05

9h - Palestra sobre
“Reforma Tributária”,
com o presidente da
Comissão Especial da
Reforma Tributária da
Câmara dos Deputados,
Germano Rigotto
(PMDB-RS), e a senadora
Kátia Abreu (DEM-TO).
14h - constituição do
Banco de Projetos de Lei.
14h30 - tribuna livre.
15h30 - formação
da Assembléia Geral
Ordinária da Unale,
com a prestação de
contas do exercício fiscal
de 2007 e a eleição e
posse da nova diretoria
2008/2009.
19h30 - jantar de
encerramento.
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Governo acata iniciativa
da AL e realiza leilão reverso
MÁXIMO MOURA

to de 6,08%.
Participaram do encontro, o
presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB); os secretários
da Justiça e Cidadania (Sejus),
Marcos Cals; da Segurança e
Defesa Social, Roberto Monteiro; das Cidades, Joaquim
Cartaxo; Agricultura, Camilo
Santana; Fazenda, Mauro Filho;
Esportes, Ferrúcio Feitosa o superintendente do DER, Quintino Vieira, além de vários parlamentares da Casa.

>> Projeto
>> Presidente Domingos Filho (PMDB) e governador Cid Gomes durante a realização do leilão reverso, tendo ao
fundo os deputados Nenén Coelho e Júlio César, do PSDB

A

Domingos Filho, de uma modalidade de contratação de obra
onde cada empresa cadastrada
poderá dar um lance inferior ao
previsto no orçamento público
estadual. O que oferece o preço
mais baixo ganha o certame.
Domingos informou que as casas de detenção serão construídas em Caucaia e em Itaitinga.
Ao presidir os trabalhos do
leilão reverso o governador Cid
Gomes explicou que, a iniciativa proposta pela Assembléia de
dispensa de licitação, atendeu
à urgência do Governo estadual de amenizar o problema
da superlotação das delegacias.
Segundo ele, desde a implantação do Programa Ronda do
Quarteirão já foram efetuadas
mais de duas mil prisões, fato
que, para ele, justifica uma ação
emergencial como esta.
O valor final obtido para a
construção das duas casas re-

assembléia
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Atividades> Altos Estudos

Segurança> Casas de Privação

Assembléia
Legislativa do Estado do
Ceará sediou no dia
28/04, leilão reverso promovido pelo Governo estadual, para
a construção de duas casas de
Privação Provisória de Liberdade (CPPL) na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento
aconteceu no Plenário 13 de
Maio e contou com a presença
do governador Cid Gomes e
vários secretários estaduais. A
realização do leilão foi acatada
pelo Governador a partir de
uma sugestão do presidente da
Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho (PMDB).
Trata-se, conforme explicou

MAIO - 2008

presentou uma economia de R$
3,3 milhões aos cofres públicos.
No leilão para construção da
CPPL de Caucaia, em que participaram nove empresas, a vencedora apresentou a proposta
com 15,1% de desconto do valor
usado como base pelo Governo, que foi de R$ 12.563.775,50.
Desta forma o preço final foi de
R$ 10,6 milhões.
O leilão reverso para construção da Casa de Privação Provisória de Liberdade
(CPPL) no município de Itaitinga, apresentou um desconto
final de 11,5%, ficando o valor
orçado em R$ 11.118.941,52.
A Construtora Signus também
apresentou a melhor proposta inicial entre as construtoras
participantes do leilão – Planos,
Tecnocon, Fujita, Trana, Poligonal, Época e Cinzel. A proposta
inicial apresentada foi de R$
11.798.953,23, sendo o descon-

Os projetos, as
especificações
técnicas, o cronograma
físico-financeiro e
os orçamentos para
construção das duas
casas, foram aprovados
pelo Departamento de
Edificações e Rodovias
(DER). Com oito blocos
prisionais, sendo dois
blocos de isolamento,
terão uma área
construída de 6.086
m²,. As novas unidades
terão capacidade para
abrigar 1904 detentos
e serão construídas
num prazo de oito a
dez meses. A Casa de
Privação Provisória de
Liberdade de Itaitinga
terá capacidade de 936
vagas e a de Caucaia,
964. Serão construídos
seis blocos, cada um com
26 celas, com capacidade
para seis vagas cada.

Conselho
define
calendário
do Pacto
das Águas

O

Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembléia Legislativa do Ceará (Caeae)
definiu em maio o calendário de
suas próximas atividades com
oito seminários envolvendo os
diversos segmentos que participam do Pacto das Águas, além de
debate sobre os relatórios de cada
entidade. O Conselho e o Pacto
possuem quatro pontos temáticos: Água para Beber; Convivência com o Semi-Árido, Água
e Desenvolvimento e Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Segundo o secretário-executivo
do Conselho, o engenheiro Eudoro Santana, na primeira etapa
dos encontros foram realizados
debates com representantes de
órgãos dos executivos Estadual,
Federal e municipal, universidades, comitês de bacia e com a
sociedade civil.
O último encontro do mês de
abril aconteceu no dia 24, na sede
da OAB/CE. Eudoro iniciou as
atividades fazendo uma exposição sobre o Pacto das Águas. Segundo ele, “o Pacto é uma forma
de construir, a partir de amplos
debates, um plano estratégico
de recursos hídricos para o Estado. Assim, é muito importante

júnior pio

>> Secretário-geral do Conselho de
Altos Estudos, Eudoro Santana

a realização de debates em cada
instituição, para que, numa etapa
posterior, sejam feitas as análises
críticas e propostas para solucionar os problemas existentes”.
Eudoro lembrou ainda, que esses
encontros se constituem numa
oportunidade de aproximação
dos integrantes do Conselho
com os representantes dos núcleos que estão envolvidos.
O primeiro encontro de
maio aconteceu no dia 6, e foi
destinado aos órgãos estaduais.
Avaliando os encontros que

ocorreram no mês de abril, Eudoro Santana destacou a necessidade de melhorar a sistematização dos debates, para que os
participantes possam receber
mais rapidamente um resumo das discussões. Ele sugeriu
ainda outro tema que poderá
ser debatido pelo Conselho: a
subutilização de áreas nos projetos de irrigação do Estado.
E comentou que quase 15 mil
hectares dos perímetros irrigados do Tabuleiro de Russas e do
Vale do Acaraú estão sem uso.
“A terra está pronta, há equipamento, mas nada funciona”,
ressaltou Eudoro, lembrando
que a área poderia estar gerando mais de 50 mil empregos.

+ Serviço
Conselho de Altos Estudos e
Assuntos Estratégicos
Av. Avenida Pontes Vieira, 2391,
sala 209, prédio anexo da AL
Funcionamento: Segunda à
sexta-feira das 09h às 12h e das
14h às 18h
Fones/fax: (85) 3277 3743
E-mail: conselho@al.ce.gov.br

>> Calendário de atividades maio/2008
Dia 06

Dia 20

Dia 08

Dia 21

Dia 13

Dia 27

Dia 15

Dia 29

Seminário do Núcleo Executivo
Estadual - Lidam com a
demanda
Relator: Dep. Fernando Hugo
Seminário do Núcleo
Academia
Relator: Dep. Prof. Teodoro
Seminário do Núcleo
Executivo Estadual
Lidam com a oferta
Relator: Dep. Roberto Cláudio

Seminário do Núcleo Poder
Público Municipal
Relator: Dep. Sérgio Aguiar

Seminário do Núcleo
Executivo Federal
Relator: Dep. Carlomano
Marques
Seminário do Núcleo CBHs e
Conselho Estadual de RH
Relator: Dep. Cirilo Pimenta
Seminário do Núcleo
Movimentos Sociais – Água
com Insumo
Relator: Dep. Ferreira Aragão
Seminário do Núcleo
Movimentos Sociais
Relator: Dep. Artur Bruno

assembléia
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Flashes > Imagens do Parlamento

01

02

03

04

05

Leilão e homenagens
no Plenário

A

Assembléia Legislativa do Estado do Ceará sediou vários eventos e comemorações
no Plenário. O leilão reverso do Governo estadual para a construção de duas casas de
Privação Provisória de Liberdade foi sugestão do presidente Domingos Filho. Duas
sessões solenes homenagearam os 282 anos de Fortaleza e os 50 anos da rádio Dragão do Mar.
Também foi lançado o livro “A Construção do Ceará - Temas de História Econômica”, de autoria
do economista Cláudio Ferreira Lima.

06

11
08

1615

16

01. Secretário de Segurança, Roberto Monteiro; da Justiça, Marcos Cals;
presidente Domingos Filho (PMDB); governador Cid Gomes; deputado
Zezinho Albuquerque (PSB); e o líder do Governo, deputado Nelson
Martins (PT), durante a realização do leilão reverso
02. Deputado Adahil Barreto (PR)
03. Deputado Fernando Hugo (PSDB)
04. Deputado José Sarto (PSB)
05. Governador Cid Gomes e deputado Zezinho Albuquerque (PSB),
primeiro secretário da AL
06. Deputado Gony Arruda (PSDB) e o economista Cláudio Ferreira Lima, no
lançamento do livro sobre a História da Economia Cearense
07. Deputado Manoel Castro (PMDB)
08. Deputado Rogério Aguiar (PSDB)
09. Deputado Sineval Roque (PSB)
10. Deputado Professor Teodoro (PSDB), no lançamento do livro
11. Isabel Lopes, do Procon municipal; Henrique Sérgio, secretário de Turismo;
deputada Rachel Marques (PT); vereador Tin Gomes, presidente da Câmara de
Fortaleza; prefeita Luizianne Lins; deputado Francisco Caminha (PHS),
Flávio Patrício, da AMC; e deputados Arthur Bruno(PT) e Augustinho Moreira (PV)
12. Vereador Guilherme Sampaio (PT) e jornalistas
Augusto Borges e Narcélio Limaverde
13. Mino Castelo Branco e deputado Nelson Martins (PT)
14. Ary Sherlock e deputado Augustinho Moreira (PV)
15. Secretário Henrique Sérgio, Cláudio Pereira e deputado Arthur Bruno (PT)
16. Deputado Moésio Loiola (PSDB) e Sérgio Cals, Diretor da Rádio Dragão do Mar
17. Jornalistas Helder Cordeiro, Antônio Viana e Colombo Sá
18. Deputado Ferreira Aragão (PDT)
19. Jornalistas Ivonete Maia e Nazareno Albuquerque

07

12

17

08

09

13

10

14

18

19
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Mulheres do Legislativo unidas
em prol da cidadania

O

Paulo Rocha

PAULO ROCHA

>> Mônica Aguiar (Sra. Sérgio Aguiar), Norma Soares (Sra. Teodoro Soares), Patrícia Aguiar (Sra. Domingos Filho),
Meire Costa Lima (Sra. Júlio César), Gabriela Férrer (Sra. Heitor Férrer) e Jacqueline, assessora do movimento

passado, o movimento promoveu a alegria de dezenas de
crianças que vivem no Lar da Divina Providência, instituição que
funciona como creche e abrigo
para adultos desabrigados. Na
oportunidade foram distribuídos brinquedos para as crianças
e doadas camas para a entidade.

Na programação deste ano,
no mês de abril, o Movimento
das Mulheres acompanhou a
visita da Miss Ceará 2008, Vanessa Vidal, à Assembléia. A
modelo ficou em segundo lugar
no concurso Miss Brasil 2008. A
colocação lhe rendeu o título de
Miss Brasil Beleza Internacional.

Vanessa foi a primeira deficiente
auditiva a participar da disputa.
Seguindo a programação,
no mês de maio, para homenagear as mães cearenses, as comemorações foram divididas
entre o Parlamento Cearense
e a Casa de Nazaré, que abriga cerca de 50 senhoras idosas.

As mamães homenageadas ganharam um merecido café da
manhã seguido pelo sorteio de
muitos brindes. Para viabilizar o trabalho do movimento,
cada deputado doa uma parte
de seu salário, que é descontado em folha mensalmente.
Com a posse do Deputado Domingos Filho (PMDB)
em 2007 na Presidência do
Poder Legislativo – assume o
Movimento das Mulheres do
Legislativo Cearense, Patrícia
Aguiar, esposa do parlamentar
e prefeita de Tauá. Os trabalhos
ganham o apoio da ex-deputada Meire Costa Lima, esposa do
deputado Júlio César (PSDB) e
da professora Norma Soares,
esposa do deputado Professor
Teodoro (PSDB). Juntas, elas
estão promovendo ações importantes que já beneficiaram
instituições como o Iprede, Lar
da Divina Providência, Casa de
Nazaré, creches e abrigos, dentre outras instituições.

Programação Canal 30 TV Assembléia
Terça-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Ceará, Terra e Gente que faz
		 história
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

9
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Curso de Especialização
tem aula inaugural

TV > Fique ligado no legislativo

Segunda
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Programa Tse - Brasil Eleitor
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Audiência Pública - 		
		 Solenidades - ao vivo
14:00 - Musicalidade
14:30 - Audiência Pública
18:00 - Convênio Universidades - Unifor
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Jogo Político - Parceria com
		 TV O Povo - ao vivo
22:00 - Reprise Sessão Plenária e 		
Audiências

assembléia

Jornalismo político> Pós-graduação

Movimento > Atividades sociais

Movimento das Mulheres do Legislativo
Cearense - formado
pelas esposas dos parlamentares
e vereadoras do Ceará - reúne-se
em uma sala anexa ao Plenário
13 de Maio e, enquanto seus maridos trabalham, elas acompanham os debates e deliberam sobre ações referentes à cidadania
da população cearense. Atentas
às principais reivindicações da
sociedade, elas definem metas e
direcionam ações com o objetivo de dar uma dinâmica maior
ao grupo dos 46 parlamentares
da Assembléia Legislativa. “Nós
estamos acompanhando todas
as necessidades que chegam a
esta Casa para que as devidas
providências sejam tomadas
sempre em benefício da cidadania”, afirma Meire Costa Lima,
vice-presidente do movimento.
O debate e as atividades organizadas pelo movimento são
constantes. Em uma das ações
realizadas em outubro do ano

maio - 2008

Quarta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Perfil
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Quinta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões - ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Câmara Municipal
		 Fortaleza
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Repórter Assembléia
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Sexta-feira
06:00 - Documentário
07:00 - Musicalidade
07:30 - Reprise Questão de Ordem
08:20 - Primeiro Expediente
09:00 - Sessão Plenária - ao vivo
14:00 - Documentário
14:30 - Comissões ao vivo / Audiências
18:00 - Convênio Universidades - Fgf
19:15 - Jornal Assembléia - ao vivo
19:30 - Sebrae - Empreendedorismo
19:40 - Questão de Ordem - ao vivo
21:00 - Identidade Cultural
22:00 - Reprise Sessão Plenária
		 e Comissões

Sabado e Domingo
09:00 às 18h - Reprise sessões/audiências da semana - 18:00 às 06:00 - Aparece na TV, Documentários e musicais próprios e de parceiros
*Nossa programação prioriza o trabalho parlamentar, podendo ser suspensa a qualquer momento para transmissão ao vivo das atividades realizadas na Assembléia Legislativa.

Política Especial

por Antonio Viana de Carvalho, jornalista e radialista
site – www.antonioviana.com

Caminhos da Sucessão (4)
Dinâmica, como costuma dizer o ex-governador do Ceará, Luiz
de Gonzaga Fonseca Mota, a política, em menos de um mês,
já modificou e muito o panorama da sucessão municipal em
Fortaleza e também apresenta um novo quadro em relação a
deputados estaduais que eram tidos como candidatos às eleições
de outubro. Quanto à refrega em Fortaleza, a senadora Patrícia
Saboya ganhou a prévia no PDT e tornou-se a candidata do
partido, desbancando Heitor Férrer, que tentava construir sua
postulação. Não foi diferente nos arraiais tucanos. A quase certa
candidatura de Marcos Cals já não existe mais. Ele desistiu de
postular. A tendência é que o PSDB não apresente outro nome
e deva anunciar apoio à Patrícia. O ex-deputado federal Moroni
Torgan, candidato do DEM, também aguarda apoio. Vamos
esperar um pouco mais.

Luizianne Lins

>> Alunos do curso de jornalismo político assistem aula inaugural

A

Assembléia Legislativa
sediou no dia 13/05,
no auditório Murilo
Aguiar, a aula inaugural do curso
de especialização em Comunicação e Jornalismo Político, uma
iniciativa da Universidade do
Parlamento Cearense em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor).
A atividade abriu os debates
do primeiro módulo da pós-graduação, intitulado “História do
Ceará e do Brasil”. Os trabalhos
foram iniciados pelo presidente
da Universidade do Parlamento,
deputado Francisco Caminha
(PHS), que destacou a importância da realização do curso.
Na opinião dele, a atuação
no Jornalismo Político requer
o domínio de conhecimentos
técnicos específicos para que
o profissional da comunicação
possa produzir boas reportagens.
“A política é um dos temas mais
abordados nos jornais e eu costumo dizer que o jornalismo pode
transformar um gato num leão e
um leão num gato, dependendo
da abordagem que dê ao fato. Por
isso, a importância de aprimorar
os conhecimentos de vocês”, dis-

se Caminha.
O parlamentar lembrou que
a Unifor foi procurada pela Assembléia para a realização do
curso. Ele informou ainda que
a Universidade do Parlamento
vive hoje um momento de solidificação de parcerias para, em
seguida, receber o aval do Conselho de Educação do Ceará (CEC)
e poder certificar seus próprios
cursos. “Essa pós-graduação vai
potencializar a carreira de vocês”,
complementou.
O vice-reitor de pesquisa e
pós-graduação da Unifor, Roberto Ney, também participou
da aula inaugural e disse que a
Universidade está confiante no
sucesso da especialização, tanto
pela relevância do tema do curso
como pela necessidade de constante aprimoramento profissional
exigida pelo mercado de trabalho.
Ele parabenizou a todos os participantes pela força de vontade de
continuarem estudando. “Esperamos que, ao final, professores e
alunos tenham o melhor desempenho possível”, considerou.
O presidente da Associação
dos Servidores da Assembléia
(Assalce), Luís Edson Corrêa Sa-

les, destacou o apoio dado pelo
presidente da Casa, deputado
Domingos Filho (PMDB), na
criação e concretização do curso. Ele se disse orgulhoso de ver
a Universidade do Parlamento
percebendo a existência de demanda profissional que busca
qualificação acadêmica. “Esse é o
tipo de parceria onde todos vão
ganhar”, afirmou.
Encerrado o momento de
apresentações, os alunos assistiram à exposição do professor
doutor em sociologia, Rosendo
Freitas de Amorim, sobre a importância do jornalismo na história política brasileira. O curso
de especialização em Comunicação e Jornalismo Político terá a
duração de 15 meses.

+ Serviço
As aulas serão ministradas
todas as terças e quintasfeiras, de 19h às 22h, na sede da
Universidade do Parlamento
Cearense (Avenida Pontes
Vieira, 2391).

Da edição de abril para a
atual, o nosso espaço também
traz novidades em relação à
candidatura Luizianne Lins,
que deverá ser consagrada
em convenção por todas as
correntes do PT. Mais que
isso, ela já conseguiu o apoio
aberto de partidos como o
PCdoB (que desistiu de vez de
lançar candidato a prefeito),
o PSB (a partir do apoio do
governador Cid Gomes) e,
mais recentemente, do PMDB,

No meio do caminho
Muitas novidades ainda
serão anunciadas até o
deslanche da campanha e
alguns nomes ficarão no
meio do caminho. É o que já
se pode dizer. Importantes
nomes e pré-candidatos
a prefeito (em Fortaleza,
Região Metropolitana e em
municípios do Interior), já
tiraram o time de campo. Na
capital, deixam de circular

com decisões tomadas pelo
presidente da sigla, Eunício
Oliveira. Luizianne tem
ainda o apoio de mais de 30
vereadores liderados pelo
presidente Tin Gomes (que
poderá ser o seu vice?), além
do engajamento em sua
campanha (tá definido) dos
partidos PSL, PHS, PMN
e PRTB. Só um desastre,
a meu ver, a impedirá de
vencer as eleições.
Anotem para conferir.
como pré-candidatos, pois
já jogaram a toalha (dentre
outros): Alexandre Pereira
(do PP, que vai o ser vice
de Moroni); os deputados
Heitor Férrer, Marcos Cals,
Gomes Farias (PSDC) e Chico
Lopes (PCdoB). No Interior:
Ely Aguiar (Crato), Nenen
Coelho (Crateús), Dedé
Teixeira (Icapuí), Sérgio Aguiar
(Camocim) e Neto Nunes (Icó).

DIRETAS
■■ Vitor Valim (canal 8) é o mais provável eleito da bancada

do rádio para a Câmara de Fortaleza pelo PMN. Anotem.

■■ Deputado Sérgio Aguiar (PSB) anuncia o nome da esposa,

dra. Mônica Aguiar, como candidata à Prefeitura de
Camocim. Vai ganhar fácil.
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Despedida> Demócrito Dummar

Divulgação > Produção de Imagens

O literato sonhador

Fotógrafos dão visibilidade
aos trabalhos legislativos

MÁXIMO MOURA

Por Bruno de Castro

O

negror do céu no fim
de tarde da sexta-feira,
25/04, não foi à toa. Foi
o retrato de como as redações dos
jornais cearenses estavam. Mostrou o reflexo de uma despedida
inesperada, indigesta. Expôs o
próprio natural contrário ao vazio deixado por um homem cujo
maior legado era conhecido como
a busca pelo melhor. Sempre!
O personagem principal dessa história fez da sua história a
história de um povo. De todo O
Povo. E nunca esmoreceu. Nem
nos momentos de crise. Pelo
contrário! Era justamente nesse
tipo de situação que Demócrito
Rocha Dummar se mostrava um
literato digno de admiração incondicional. Digno de aplausos.
Por isso, nunca se encaixou nos
dizeres de um cantor alagoano

>>Presidente Domingos Filho (PMDB) e o jornalista Demócrito Dummar
por ocasião da homenagem aos 80 anos do jornal O Povo.

de que “quem não tem pra quem
se dar, o dia é igual à noite”.
Demócrito tinha gente demais
para quem se dar. No começo da
carreira, 45 anos atrás, quando
ingressou no O Povo, o Ceará
era bem menor, é verdade. Mas
hoje, cerca de seis milhões de
pessoas em todo o Estado conhecem a trajetória de um grupo de

comunicação que foi idealizado
gerações anteriores. Um verdadeiro império da imprensa com a
premissa básica de lutar por um
País melhor para todos. Era esse
o sonho de Demócrito: cearenses
conscientes do seu papel social. E
ele deu um importante passo para
o início de uma caminhada que já
conquistou muitas vitórias.

Daí a razão pela qual nenhum
dia para ele ser como o anterior.
Esse foi o motivo que o fez viver
energicamente seus 63 anos. Aí
estava o porquê de Demócrito
ter sido um artesão da palavra e
afirmar: “para não sermos levados pelos ventos, tomamos uma
decisão bem clara desde o início: a de nunca sermos neutros
diante das questões fundamentais que interpelam o direito, a
razão e a verdade, sobretudo os
direitos fundamentais”.
Definitivamente a tarde daquela sexta-feira, 25/04, abriu
uma lacuna no fazer jornalismo
no Ceará. E o mesmo sentimento de ausência pode ser percebido na tarde seguinte, quando
o literato sonhador Demócrito
Rocha Dummar também deixou uma página em branco na
história da Assembléia Legislativa. No Parlamento, ele ficou mi-

nutos antes de ser levado à sede
do jornal O POVO para receber
mais merecidas homenagens de
amigos e familiares.
Apesar da notícia indesejada,
o ritmo da vida das redações do
Grupo de Comunicação regido
por ele segue em frente. Era isso
que Demócrito queria! E parar
as máquinas jamais seria uma
opção a ser pelo menos cogitada
pela sua figura de perseguidor
incansável da boa informação, da
informação com credibilidade.
Agora, o que afaga o peito
dos profissionais da imprensa
que conheceram o estilo Dummar de comunicar é saber que
o literato sonhador não morreu
de fato. Demócrito só mudou de
departamento. Foi para um andar acima do nosso. E o sonho
de um Ceará melhor que ele
tanto defendeu está aí: nas mãos
de cada um de nós.

Inesp amplia projeto Construção Compartilhada

O

Instituto de Estudos
e Pesquisas para o
Desenvolvimento do
Estado do Ceará (Inesp) inovou em mais um de seus projetos. Trata-se da ampliação do já
conhecido projeto “Construção
Compartilhada da Cidadania”,
que tem como objetivo resgatar
nas comunidades escolares os valores necessários para uma maior
conscientização política e social
e disseminar entre os estudantes
informações sobre o Parlamento,
direitos do consumidor, preservação do meio ambiente e cidadania. Desenvolvido desde o início
de 2007 em escolas públicas estaduais, a iniciativa foi ampliada
para o período noturno, permitindo aos jovens que trabalham
em jornada integral, possam re-

ceber benefícios do projeto.
A ampliação para o turno da
noite teve início em abril e vem
prosseguindo por todo mês de
maio. O Inesp levou o projeto
“Construção Compartilhada da
Cidadania” para o Colégio Estadual Humberto Castelo Branco, com 2.500 alunos, dos quais
600 no período noturno, que
funciona como Ensino Médio
e cursinho. Durante o encontro, o auditório do colégio ficou
lotado, com mais de 100 estudantes interagindo com os convidados. Na ocasião, o deputado
Moésio Loiola (PSDB) enfatizou
sua trajetória naquela escola, na
política partidária e como empresário do Rádio. O papel do
Parlamento, a importância dos
sindicatos e grêmios estudantis

foram outros assuntos ressaltados pelo tucano.
“Os alunos tiveram uma aula
de cidadania, porque o deputado
Moésio Loiola, ex-aluno da escola, dissertou sobre a sua atuação
política até a chegada à Assembléia Legislativa. Ele deu uma lição de
determinação, levantando a autoestima dos alunos”. A observação é
de Alberto Magno Macêdo Pinto,
diretor do Colégio Estadual Presidente Humberto Castelo Branco,
que funciona no bairro Montese.
Ele ressaltou que a grande maioria
do corpo discente não conhece a
Assembléia Legislativa e não sabe
como funciona o Parlamento. O
trabalho desenvolvido pelo Instituto já está gerando frutos. A
partir das palestras proferidas por
técnicos do Inesp e parlamentares,

a direção da unidade escolar iniciou a discussão com os 55 líderes
das salas de aula, para realizar
fóruns bimestrais de debates, focando a educação, eleições e o
Poder Legislativo.
A primeira experiência do
projeto a ser realizado à noite,
porém, aconteceu no dia 08 de
abril, na Escola de Ensino Fundamental e Médio Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco,
também no bairro Montese, e
contou com a presença do deputado Estadual Artur Bruno (PT) e
do presidente do Inesp, Antonio
Nóbrega Filho, O parlamentar
enfatizou o papel do Legislativo
e a importância do Parlamento.
Já Nóbrega discorreu acerca das
noções básicas de cidadania.
A iniciativa também foi elo-

giada pela diretora da unidade,
Ruth Aglass Ribeiro Leite. “O projeto do Inesp é muito importante
para os nossos alunos, porque dá
uma noção sobre cidadania. O
deputado Artur Bruno, por exemplo, deu uma aula de história,
de atualidade”. A atuação do
Inesp na EEFM Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco
também está trazendo resultados
positivos. De acordo com Ruth,
os professores de História, Filosofia e Sociologia vão trabalhar,
dentro do conteúdo curricular,
as informações apresentadas
pelos técnicos do Instituto. “As
palestras dos técnicos do Inesp
e as informações do deputado
vão servir de subsídios para os
debates entre os alunos, em sala
de aula”, garantiu a diretora.

Rádio >

MARIA TIMBÓ

FM Assembléia
>> Programaçã0
Segunda à Sexta
06:00 às 07:00
Política em Destaque
07:00 às 07:30
Notícias do Ceará

07:30 às 09:00
Programa Narcélio Limaverde
09:00 às 12:00
Plenário

>> Marcos Alencar, Rondinelli Castelo, Lia Pessoa, Paulo Rocha, Márcio
Holanda, Júnior Pio, Marcela Loiola e Máximo Moura.

A

Inovação > Turno da noite

11

s imagens fotográficas
são elementos fundamentais à comunicação. A Coordenadoria de
Comunicação Social da Assembléia Legislativa conta com uma
equipe de cinco repórteres fotográficos, que se encontram entre
os profissionais mais experientes
e conceituados do Ceará, para
a realização da cobertura diária
dos trabalhos da Casa, e para a
divulgação, por meio das ferramentas disponibilizadas pelo
complexo de comunicação da
AL. O setor conta ainda com o
apoio técnico de cinco colaboradores que fazem o tratamento
das fotografias e alimentam o
banco de imagens, tanto o que é
disponibilizado no Portal, como
aquele destinado especialmente
à mídia impressa do Estado.
A equipe de fotografia da Coordenadoria de Comunicação
Social é responsável pelo registro das imagens diárias das sessões plenárias, das sessões especiais, sessões solenes, audiências

públicas, reuniões de comissões
técnicas; visitas de autoridades;
viagens dos parlamentares e
das comissões técnicas ao interior do Estado; e outros eventos,
mobilizações e homenagens que
ocorrem na Casa.
Os fotógrafos da Assembléia
Legislativa trabalham em sistema
de revezamento, de modo que seja
possível uma cobertura de imagens dos acontecimentos 24 por
dia, em fins de semana e feriados
inclusive. O material produzido é
utilizado na Revista Plenário, no
jornal Assembléia Notícias e no
Portal. O sítio na Internet conta
com um banco de imagens onde
qualquer cidadão pode ter acesso
às fotos, que podem ser utilizadas,
desde que respeitados os direitos
do autor. Outro tipo de banco de
imagens é também mantido e
alimentado diariamente, ou seja,
o material fotográfico é tratado,
selecionado e enviado para os
jornais cearenses.
No turno da manhã, dois dos
repórteres fotográficos dos mais

experientes da imprensa cearense, Dário Gabriel e Paulo Rocha,
ambos há mais de dez anos na
equipe, fazem os registros das
atividades, desde as sessões ordinárias às reuniões de comissões. Eles contam com o apoio
de uma equipe técnica responsável pela seleção, tratamento e
distribuição das imagens, que é
formada por Marcela Loiola, Lia
Pessoa e Vladimir Moreira, este
último dedicado exclusivamente
ao tratamento das fotografias da
revista Plenário e do jornal Assembléia Notícias.
No período da tarde, o fotógrafo Máximo Moura, também
veterano na equipe, divide as
tarefas com Júnior Pio. Os dois
fazem a cobertura de audiências
públicas e debates que ocorrem
no período. Na equipe de apoio
da tarde estão Márcio Holanda
e Marcos Alencar, que fazem a
seleção e distribuição do material fotográfico que é também
disponibilizado no sítio. No
período da noite, o fotógrafo

Rondinelli Castro assume a cobertura dos eventos.
Há oito anos no cargo, Marcos Alencar,que trabalha diretamente no Portal da Internet
postando fotos e textos, informa que depois de revisadas e
tratadas, as matérias e imagens
vão para o site, para que os cidadãos cearenses e a imprensa
tenham acesso ao que se passa
no dia-a-dia da Casa. “É muito
importante que todos saibam o
que realmente acontece no cotidiano da Assembléia”, ressalta
ele. O fotógrafo Paulo Rocha informa que é feito a cobertura de
todas as sessões plenárias, das
solenidades, e das audiências
que são realizadas na Casa.

+ Serviço
Coordenadoria de
Comunicação Social/Fotografia
Fones: (85) 3277.2507/ 2921
Fax: (85) 3277.2507

12:00 às 13:00
Cenário Político (somente às
segundas-feiras)
14:00 às 18:50
Atividades Legislativas / Política
em Destaque
18:50 às 19:00
Resumo do Dia
19:00 às 20:00
Hora do Brasil
20:00 às 21:00
Abluesando (somente às sextas)
21:00 às 06:00
Música

Sábado

05:0 às 10:00
Música
10:00 às 10:30
Narcélio Limaverde Destaques
10:40 às 11:00
Retrospectiva da Semana
11:00 às 12:00
Qual éo tom do Ceará?
12:00 - 18:00
Música
18:00 - 19:30
Sinatra e Amigos
19:30 - 20:00
Notas Jazz
20:00 – 00:00
Rádio Senado

Domingo
Transmissão Rádio Senado

assembléia
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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.

Cultura > Dicas de literatura e cinema
>>Deputada Lívia Arruda (PMDB)

FILMES
A deputada Lívia Arruda (PMDB) indica o filme “Tráfico
Humano”, de Christian Duguay. O longa revela histórias
de jovens mulheres que se tornaram vítimas de traficantes internacionais. Para combater essa situação, um
grupo especializado de agentes federais luta para desmantelar a rede e trazer os culpados para a Justiça. Para
a deputada, o filme é uma lição de vida, pois abre os olhos
da sociedade para situações de violência contra mulheres,
como transplante de órgãos, entre outras.

>> Antônio Nogueira,
Servidor

Prezada Senhora,

Tenho o prazer de parabenizar a V. S. pelo Perfil
do pintor Antônio Bandeira. Pelas informações
divulgadas sobre o artista e pela excelência da
produção, o programa acima referido continua
a linha de ação daqueles já apresentados, o que
conduz à certeza de que os futuros perfís serão,
também, do mais alto nível. Atenciosamente.
Francisco de Carvalho Martins,
Juiz do Trabalho

Sra. Editora,

Gostaria de cumprimentar o setor de
comunicação da Assembléia Legislativa,
por oferece ao público cearense esses
excelentes produtos, que possibilitam um
maior conhecimento das ações dos nossos
representantes. Quero parabenizar especialmente
a equipe responsável pelo site. Já é possível
acompanhar em tempo real os pronunciamentos
dos deputados e outras atividades. É incrível
a rapidez com que as matérias são feitas e
disponibilizadas ao público, sempre com bom nível
de informação e redação. Continuem assim.
Patrícia G. de Faria,
Professora, Cambeba, Fortaleza
Encontrei o Assembléia Notícias encartado no jornal
O Estado. Fiquei impressionada com a qualidade do
trabalho e das informações. Não sabia, por exemplo,
que a Assembléia Legislativa oferecia tantos serviços
à população e que era tão aberta ao cidadão. A
gente pode dizer que, de verdade, é a Casa do Povo.
Nereide Nascimento,
estudante universitária, Fortaleza

Sou ouvinte da Rádio FM Assembléia. Acho que
ela tem um diferencial em muitos aspectos,
principalmente no de buscar despertar o ouvinte
a refletir sobre diversos temas. Até mesmo na
programação musical isso pode ser percebido.
Sempre são fornecidas informações sobre a
música, sobre o cantor e o compositor, a época que
foi lançada, etc. Isso é muito bom para a formação
cultural do povo e a seleção musical, é bom que
se diga, é de primeira, de absoluto bom gosto.
Parabéns!
César A. dos Santos,
Representante comercial, Varjota, Fortaleza
Gostaria de saber se a revista Plenário é vendida
nas bancas. Encontrei uma edição na casa da
mãe dum amigo meu. Aí pesquisei nela pra fazer
um trabalho pra escola sobre desertificação. O
trabalho ficou muito bom e tirei um 10. Achei a
revista muito legal pra pesquisar muita coisa que
os professores pedem.
Muito obrigado.
Tiago dos Santos,
estudante, Cascavel
Essa idéia de o jornal de vocês ser colocado
junto com os outros é ótima. Fiquei sabendo
pela minha vizinha, que é assinante do Diário
do Nordeste. Aí, pedi pra ler e gostei. Achei
interessante a parte que fala de uma audiência
pública sobre debate de corrupção eleitoral.
Parabéns.
Rogério do Carmo,
Pajuçara

A dica do servidor Antônio Nogueira é o filme “007 - Um
novo dia para morrer”, o vigésimo filme de James Bond
no cinema, e último com Pierce Brosnan como 007. Ao
investigar comércio ilegal de armas na zona desmilitarizada entre as Coréias do Norte e do Sul, e que são trocadas por diamantes contrabandeados da África, Bond
descobre a existência de um traidor dentro do serviço secreto britânico. Tem como parceira neste filme a agente
americana Jinx, interpretada por Halle Berry.

>> Adílson Nóbrega,
Jornalista

MÚSICA
O jornalista Adílson Nóbrega recomenda o cd “Send
Away The Tigers”, da banda galesa Manic Street
Preachers(Columbia). Este disco, lançado em 2007,
consolida o grupo, já veterano, como um dos mais
criativos e vigorosos do rock britânico nesta década.
Adílson destaca a faixa Your Love Alone Is Not Enough,
vencedora do prêmio de melhor música gravada em
2007 pela revista inglesa especializada Q.

>> Sávia Magalhães
Diretora administrativa da AL

LIVRO
Na literatura, a dica da diretora administrativa da
Assembléia Legislativa, Sávia Magalhães, é “O monge e o
executivo”. Leonard Hoffman, um famoso empresário que
abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge
em um mosteiro beneditino, é o personagem central desta
envolvente história criada para ensinar de forma clara
e agradável os princípios fundamentais dos verdadeiros
líderes. Para Sávia Magalhães, a leitura da obra é essencial
para quem trabalha em equipe e gostaria de se relacionar
melhor com a família e amigos.

