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Copa

2014
AL se mobiliza para
Fortaleza sediar jogos
da Copa do Mundo [3]
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Trabalhos iniciados
com anúncio de
novas obras
Construções como o Anexo
II, um estacionamento para
300 vagas e um restaurante
para os servidores: essas são
as novidades anunciadas no
inicio dos trabalhos, quando
houve também a posse da
nova Mesa Diretora. [ 4 ]

2 | alnotícias

Quem faz
MESA DIRETORA
Presidente - Dep. Domingos Filho 1º Vice-Presidente - Dep. Gony Arruda
2º Vice-Presidente - Dep. Francisco Caminha
1º Secretário - Dep. Zezinho Albuquerque
2º Secretário - Dep. Fernando Hugo
3º Secretário - Dep. Hermínio Rezende
4º Secretário - Dep. Osmar Baquit
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Olá, caro leitor! Voltamos cheios
de novidades, a começar pelo formato do nosso jornal. Como você pode
observar elas vão desde o novo layout
ao tamanho, e também os conteúdos,
que agora aumentaram. Ou seja, diminuímos na forma, mas aumentamos na informação. E quem ganha
com isso é você que tem colaborado
conosco, interagindo com a nossa
equipe de comunicação.
O Parlamento, mais uma vez
inova em suas atividades. Somos a
primeira Casa do País a criar uma
Frente Parlamentar voltada exclusivamente para as articulações em
torno da Copa do Mundo de 2014.
A Assembléia Legislativa do Ceará

espaço do leitor

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807
Bairro: Dionísio Torres
CEP: 60170.900
Fortaleza – Ceará

Telefone
(0XX85)

3277.2500
Fax
(0XX85)

3277.2753
Email

epovo@al.ce.gov.br

site

http://www.al.ce.gov.br

Assembléia participa
da recepção
à Comitiva da Fifa

AL articulada para Copa de 2014
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Carta ao Leitor

Sílvia,
parabéns pela qualidade do trabalho
realizado por você e sua equipe na Revista Plenário, principalmente essa 15ª
edição e, também, na agenda 2009,
que segue o mesmo padrão. De uma
qualidade e bom gosto invejáveis.
Chagas Vieira - Diretor Executivo
Sistema Jangadeiro TV e Rádio.
Prezada Sra. Sílvia Goes,
Quero parabenizar a toda equipe que
integra o complexo de Comunicação
Social da Assembléia. São importantes
mecanismos de divulgação e prestação
de contas dos trabalhos dos nossos homens públicos. Com isso, essa Casa segue o princípio democrático da transparência e publicização dos seus atos
Jaíra Mendonça Correia
Fortaleza, Ce

Ilma. Jornalista,
É com imenso prazer que parabenizo
a Sra. e toda a equipe da TV Assembléia pelo excelente documentário
produzido por esta casa acerca da
História do Ceará. Sou professor de
História da rede pública de ensino
de Fortaleza e sinto que a grande lacuna documental sobre o ensino de
História do Ceará está sendo preenchida por tão importante e atraente
ferramenta. Aproveito a oportunidade para indagar-lhe sobre a data
que esta importante ferramenta
poderá ser disponibilizada para uso
nas escolas. Existe a idéia de comercializar ou doar os dvd’s?
Profº Cláudio Oliveira
Sra. Editora,
Na 21ª edição do jornal Assembléia

está mobilizada no sentido de assegurar que Fortaleza seja uma das
sub-sedes do campeonato mundial
de futebol da Fifa em 2014.
Com o início dos trabalhos
deste ano, a Casa vive agora um
clima de expectativa por conta
das novas reformas e ampliações
anunciadas pelo presidente, deputado Domingos Filho.
Nesta edição você pode acompanhar ainda, informações a respeito
da sessão itinerante que vai acontecer em Crato. Como você pode ver
as atividades parlamentares estão se
multiplicando, sempre para atender
a sociedade. Boa leitura e continue
colaborando conosco.

Presidente Domingos Filho e deputado Gony
Arruda acompanharam inspeção na Capital

“O povo deseja muito essa Copa.
Nesse momento de crise, o Brasil
vai ser o contraponto com os
investimentos que fará”.
Cid Gomes, Governador do Ceará

P

se ligue!
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.

Notícias pude conferir não apenas
o balanço do que é feito na Assembléia do Ceará mas também verificar a grande quantidade de serviços oferecidos à população. Não
sabia que existiam serviços como
o Procon e a Ouvidoria, por exemplo, que são eficientes ferramentas para o exercício da cidadania e
garantia dos direitos dos cidadãos
cearenses. Estou certo que a AL é
pioneira em todas essas ações.
Glauco M. Tavares
Juazeiro do Norte, Ce

rimeira Casa do País a criar
uma Frente Parlamentar
voltada exclusivamente para as articulações em torno da Copa 2014,
a Assembléia Legislativa do Ceará
também acompanhou de perto a
passagem da comitiva da Fifa por
Fortaleza, no dia 07/02.
O presidente Domingos Filho
(PMDB) e o primeiro vice-presidente Gony Arruda (PSDB) participaram do grupo que recepcionou
a comitiva na residência oficial do
governador Cid Gomes, onde foi
feita a apresentação do projeto de
reforma do Estádio Plácido Castelo – o Castelão. A atividade foi
acompanhada pelo secretário de
Esportes, Ferruccio Feitosa, e pela
prefeita Luizianne Lins (PT).
Domingos Filho se disse confiante. Ele destacou a previsão de
diversos investimentos a serem
feitos no aperfeiçoamento da
infra-estrutura já existente como
um ponto positivo, ao passo que
algumas concorrentes ainda precisarão construir estádios. “Os
nossos equipamentos esportivos
estão bem destacados dentre os
demais do Brasil. Tenho a esperança de que essa o Ceará vai ganhar”, disse ele.
Gony Arruda, que preside a Frente Parlamentar da AL, tratou de
mobilizar a população, dirigindo

com a palavra

saiba+

Confira
O anúncio oficial das 12
capitais sub-sedes está
previsto para o dia 20/03,
em Zurique, na Suíça, pelo
Comitê Executivo da Fifa.

Domingos Filho (PMDB)
presidente da AL

Os Poderes como um
todo têm que estar
interligados com
a mesma missão,
ou seja, o Ceará
ser uma das sedes.
E a Assembléia
vai fazer o que
for possível para
Fortaleza ser
escolhida

apelo da tribuna da Casa por meio
da TV Assembléia, Canal 30. A mobilização popular foi clara, pois em
vários trechos da Cidade, a população foi às ruas.
Se Fortaleza for escolhida, terá de
por em prática um projeto orçado
em R$ 400 milhões feito em Parceria Público-Privada (PPP).

“Nosso projeto é inovador e
ousado e, quando concluído,
trará grande orgulho a todos
cidadãos cearenses”.
Ferruccio Feitosa,
Secretário de Esportes do Ceará

“O povo tem um papel
fundamental de mostrar a
importância desse evento que vai
divulgar nossas belezas naturais e
impulsionar o turismo”
Deputado Gony Arruda (PSDB),
presidente da Frente Parlamentar
Fortaleza 2014

“Até quem não gosta de futebol
tem que torcer, porque uma
Copa traz muitos recursos em
infraestrutura”
Luizianne Lins, Prefeita de
Fortaleza
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Ampliações >Reformas

Parlamento > Cariri

Trabalhos são retomados na
expectativa de novas obras
Construções do Anexo II e de um estacionamento para 300 vagas
já começaram; em seguida, um restaurante começa a ser feito para
atender aos servidores

Crato sediará primeira sessão
itinerante de 2009

SERVIÇO
COMPOSIÇÃO DAS
COMISSÕES TÉCNICAS
Com o início de mais um biênio,
as presidências das 16 comissões
técnicas da Assembléia sofreram
alterações. Confira o quadro:

Presidente Domingos Filho (PMDB) definiu a data
da sessão para o dia 3 de abril

Constituição e Justiça:
Presidente: José Sarto (PSB);
vice: Nelson Martins (PT)

Fiscalização e Controle:
Presidente: Ana Paula (PMDB);
vice: Antônio Granja (PSB)
Defesa do Consumidor:
Presidente: Moésio Loiola (PSDB);
vice: Adahil Barreto (PR)
Saúde:
Presidente: Antônio Granja;
vice: Carlomano Marques (PMDB)
Agropecuária:
Presidente: Neto Nunes (PMDB);
vice: Edísio Pacheco (PV)
Educação:
Presidente: Artur Bruno (PT);
vice: Roberto Cláudio (PHS)

> Mesa Diretora empossada: Deputados Fernando Hugo, do PSDB (3º Secretário); José Albuquerque, do PSB (1º Secretário);
Gony Arruda, do PSDB (1º Vice-presidente), Domingos Filho, do PMDB (Presidente), Francisco Caminha, do PHS (2º Vice-presidente),
Hermínio Resende, do PSL (3º Secretário) e Osmar Baquit do PSDB (4º Secretário).

Assembléia Legislativa já
iniciou oficialmente os seus
trabalhos de 2009. Com a Mesa Diretora reconduzida integralmente
e por unanimidade em 02/02 para
o próximo biênio, a Casa vive agora
um clima de expectativa por conta
das novas reformas e ampliações
anunciadas pelo presidente, deputado Domingos Filho (PMDB). Em
sessão solene realizada no Plenário
13 de Maio ao lado do governador
em exercício, Francisco Pinheiro
(PT), ele destacou o início das obras
do Anexo II, um sonho antigo dos
servidores e que agora sai do papel.
Segundo Domingos, os 46 deputados cederam R$ 150 mil de
emendas pessoais referentes ao

A

Segundo Domingos,
os 46 deputados
cederam R$ 150 mil
de emendas pessoais
referentes ao
Orçamento Estadual
desse ano para a
viabilização das
construções.
Orçamento Estadual desse ano
para a viabilização das construções.
Um total de cerca de R$ 7 milhões.
“Isso só está sendo possível graças
a essa contribuição”, agradeceu,
citando ainda a efetivação de uma
grande rede de emissoras de rádio

para a programação da FM Assembléia (96,7 MHz) ser transmitida
aos 184 municípios do Estado.
O presidente garantiu também
estar trabalhando pela extensão
da programação integral da TV
Assembléia (canal 30) no Interior.
Ele classificou os últimos dois anos
como de grandes conquistas principalmente na melhoria da infraestrutura da Casa, que ganhou o
Complexo de Comissões, a reforma
dos gabinetes e criou o Conselho
de Altos Estudos. Em decorrência
disso, Domingos destacou a intensa participação popular nas atividades da AL. “Conseguimos dotar
o prédio de estruturas que eram
sonhos antigos”, pontuou.

Ciência e Tecnologia:
Presidente: Roberto Cláudio;
vice: Professor Teodoro (PSDB)
Defesa Social:
Presidente: Edson Silva (DEM);
vice: Heitor Férrer (PDT)

> Deputado Ely Aguiar (PSDC)

Direitos Humanos:
Presidente: Heitor Férrer;
vice: Rachel Marques (PT)

Obras na AL

Indústria, Comércio, Turismo
e Serviços:
Presidente: Sérgio Aguiar (PSB);
vice: Perboyre Diógenes (PSL)

A Assembléia Legislativa vem
dando prosseguimento as reformas
de ampliação na Casa. O objetivo,
de acordo com o primeiro secretário,
deputado José Albuquerque (PSB), é
proporcionar um maior conforto aos
deputados e as pessoas que procuram
o Poder Legislativo. Para este ano, ele
destaca as obras de ampliação das
instalações da Rádio FM Assembléia
e do Memorial Pontes Neto, e construção do Anexo II da Assembléia,
onde passarão a funcionar a Universidade do Parlamento Cearense, a
Ouvidoria, um estacionamento e um
restaurante para os servidores.

Meio Ambiente:
Presidente: Cirilo Pimenta (PSDB);
vice: Augustinho Moreira (PV)
Trabalho:
Presidente: Professor Teodoro;
vice: Nelson Martins
Viação e Transporte:
Presidente: Téo Menezes (PSDB);
vice: Perboyre Diógenes
Infância e Adolescência:
Presidente: Lívia Arruda (PMDB);
vice: Rachel Marques
Juventude:
Presidente: Rachel Marques;
vice: Tomás Figueiredo (PSDB)

A primeira sessão itinerante de 2009 da Assembléia
Legislativa será realizada neste
semestre, no município do Crato,
região do Cariri. O local foi escolhido por iniciativa do deputado
Ely Aguiar (PSDC), e a data já foi
definida para o dia 3 de abril, pelo
presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB).
O regimento interno da AL prevê a realização de duas sessões
itinerantes por ano, uma a cada
semestre. A intenção é discutir
projetos relevantes e encontrar
soluções para problemas do município que vai sediar a sessão
do Legislativo estadual. A sessão

D

Orçamento:
Presidente: Júlio César (PSDB);
vice: Welington Landim (PSB)

itinerante no Cariri acontece em
um momento ímpar para aquela região, em razão dos grandes
investimentos que tem recebido
nas mais diversas áreas.
Outra questão a ser discutida,
conforme disse Ely Aguiar, será
a alta incidência de crimes na
fronteira do Ceará com os estados de Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Paraíba,
o chamado “polígono da maconha”. Segundo ele, a Região do
Cariri é uma das mais prejudicadas. “Cargas e veículos roubados, mercadorias sonegadas
e tráfico de drogas passam por
seis cidades da divisa. Do lado

do Ceará, os pontos vulneráveis
são: Salitre, Campos Sales, Crato
e Penaforte. São pontos estratégicos nas ações criminosas entre
os Estados do Ceará e Pernambuco”, ressalta.

saiba+
Já existe Lei determinando a
criação de um Batalhão de
Fronteira da Polícia Militar
naquela região. O projeto que
a originou é de autoria do
deputado Ely Aguiar e já foi
aprovado pela AL.

veja+noportal
De acordo com o deputado,
aproximar a população do Parlamento é uma das prioridades da
atual Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa, reeleita por unanimidade.
“Ser reeleito para mais dois anos nos
deixa muito honrados, porque toda
a Mesa Diretora foi reeleita pelos 46
deputados”, acrescenta.
José Albuquerque comenta ainda os assuntos que devem pautar
as discussões no Parlamento neste
ano como, por exemplo, os investimentos do Governo Cid Gomes
em diversas áreas, como segurança,
saúde, educação e infra-estrutura.

No final do ano passado, já
foi inaugurado o complexo de
comissões Deputado Aquiles
Peres Mota. Veja matéria sobre
os plenarinhos no endereço:
http://www.al.ce.gov.br/
noticias/noticia_busca.
php?tabela=noticias&codigo
=8014

> Deputado José Albuquerque (PSB),
1º secretário da Mesa Diretora

“Os deputados estão trabalhando cada
vez mais, e a sociedade compreendeu a
necessidade de se ampliar os espaços da
Assembléia Legislativa”.
Deputado José Albuquerque (PSB)
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flash do parlamento

Assembléia abre trabalhos de 2009 e empossa Mesa Diretora
A Abertura da 3ª Sessão Legislativa da 27ª Legislatura, a posse da nova Mesa
Diretora e a leitura da prestação de contas de 2008 do Governo estadual
marcaram o reinício dos trabalhos da AL em 02/02/2009. Destacam-se ainda
entre as atividades do mês, a parceria entre a TV Assembléia e a Aprece para
produção de um programa voltado aos municípios e a sessão solene em
homenagem aos 70 anos do BicBanco.

>> Dedé Teixeira (PT) e Secretário de Cultura, Auto Filho

>>Deputados Adahil Barreto (PR) e Paulo Duarte (PSDB)

>> Líder do Governo, deputado Nelson Martins (PT), vice-governador Francisco Pinheiro
e deputado José Albuquerque (PSB), 1º Secretário da Casa.

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) lê a mensagem contendo as realizações do Governo,
na sessão de abertura dos trabalhos.

>> Deputados José Sarto e Sérgio Aguiar, do PSB

>> Deputados Idemar Citó e Francini Guedes (PSDB).

>> Deputado Arthur Bruno (PT)

>> Deputado Cirilo Pimenta (PSDB).

>> Deputados Tomás Figueiredo e Luiz Pontes (PSDB)

>> Deputados Delegado Cavalcante (PSDB)
e Perboyre Diógenes (PSL)

>> Deputados Roberto Cláudio (PHS) e Osmar Baquit (PSDB).

>> Presidente Domingos Filho (PMDB) e a presidente da Aprece, Eliene Brasileiro,
celebram parceria com a TV Assembléia, Canal 30.

>> Deputados Téo Menezes e João Jaime (PSDB)

>>Francisco Pinheiro, Presidente Domingos Filho (PMDB) e desembargador Arísio Costa, vice-presidente
do Tribunal de Justiça, na homenagem aos 70 anos do BicBanco.

>> Deputado Neto Nunes (PMDB)

>>Deputado Heitor Férrer (PDT) entrega placa comemorativa dos 70 anos de fundação do BicBanco ao presidente da instituição, José Bezerra de Menezes (Binho).

>> Deputado Lula Morais (PC do B)
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Reformulação

Ação Parlamentar

Assembléia Notícias agora é AL Notícias
e as mudanças não param por aí

Veja as novas leis dos deputados que tramitam na Casa

Buscando ampliar o público e compartilhar mais as informações, o jornal mensal do Parlamento
cearense adotou novo visual
publicação
jornalística
mensal feita pela equipe da
Coordenadoria de Comunicação
Social da Assembléia Legislativa
passou por muitas mudanças. A
mais evidente está na capa. O Assembléia Notícias virou AL Notícias. Outra alteração está na cara.
O layout foi completamente refor-

A

> Alessandro Muratore, designer

Estamos dando prioridade às imagens e aos textos
mais concisos e diretos, para que o leitor possa ter
leveza aliada à estética e boa informação”.
Lúcia Stedile, subeditora do AL Notícias

mulado. Para começar ele ficou
menor, passou para um formato
mais compacto – o chamado tablóide. Entretanto, folheando o
leitor encontra mais seções, novos
elementos visuais, maior número
de fotos e textos. O novo projeto
gráfico surge de uma necessidade
editorial de se comunicar melhor
com o leitor. Mais que isso: de
atingir novos públicos.
“É bom frisar que o novo projeto
se deve a uma reforma editorial,
que visa ampliar a comunicação
do Parlamento com a sociedade”,
explica Alessandro Muratore, que

ao lado de Alice Penaforte se responsabiliza pelo projeto gráfico e
diagramação do jornal. Muratore
salienta que o AL Notícias apresenta elementos que aumentam
a interatividade com o leitor. O
“Com a palavra” traz a opinião de
algum deputado sobre o tema em
questão, o “Voz do Povo” abre espaço para o cidadão participar do
debate, já o “Veja+no Portal” indica onde o leitor pode encontrar
mais informação sobre o assunto
e o “Se Ligue” traz dicas.
Embora os textos estejam mais
curtos, não há prejuízo para o

leitor. As informações não foram
subtraídas, estão mais objetivas.
“Em um espaço que antes continha uma matéria, agora podem
ter até quatro textos”, calcula
a subeditora Lúcia Stedille. De
acordo com ela, isso propicia a
ampliação da prestação de serviço do jornal.

também às escolas das redes pública
e privada. Aliás, segundo a editorageral do AL Notícias, Silvia Góes, a
idéia de atingir o público jovem que
em boa parte norteou a reforma do
jornal. “Queremos que os estudantes
tenham acesso a este material para
que conheçam e acompanhem o
trabalho parlamentar”.

A Assembléia vem desenvolvendo por meio do Inesp, o projeto
Construção Compartilhada da Cidadania, que objetiva incutir uma
conscientização política e social na
comunidade escolar. De acordo com
Silvia Góes, a linguagem e o visual
foram adaptados para que todos os
públicos se sintam contemplados.

Projeto de Indicação da deputada Rachel Marques (PT),
aprovado na Assembléia Legislativa, que propõe gratuidade na emissão de habilitação para pessoas de baixo
poder aquisitivo foi transformado em lei, por meio de
mensagem do Governo Estadual aprovada na Casa. A lei, já
em vigor, institui o Programa
Popular de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores. “O objetivo é
profissionalizar as pessoas para que elas tenham um melhor
acesso ao mercado de trabalho”, destaca Rachel Marques.

Apreensão de
Veículos
O deputado Ronaldo Martins (PMDB) quer proibir a apreensão de veículos automotores
por motivo de inadimplência ou
atraso no pagamento de tributos e multas após as 22 horas.
Projeto de lei de sua autoria
propondo a medida encontrase em tramitação na Assembléia. O objetivo, segundo Ronaldo, é garantir a segurança
de condutores que não cometeram crime e que estejam apenas inadimplentes com suas
obrigações junto ao fisco. Para
ele, não se pode deixar cidadãos
a pé, no meio da noite, expostos
aos perigos da cidade.

Teledengue

Dia do Poeta

Projeto de lei apresentado
pelo deputado Welington Landim (PSB), propõe a criação do
Teledengue. O serviço disponibilizará, por meio de ligação
gratuita (0800), informações
sobre os sintomas da dengue e
as formas de combate ao mosquito Aedes aegypti. O propósito da iniciativa é também de
intensificar as atividades de
mobilização, comunicação e de
educação no Estado, por meio
da participação da sociedade,
acentua Welington. O deputado entende que somente pelo
envolvimento da sociedade
poderá se combater de forma
eficaz as epidemias.

O deputado Edson Silva
(DEM) é autor de projeto de lei
em tramitação na Assembléia
instituindo o Dia Estadual do
Poeta Cearense. A data seria comemorada anualmente em 05
de março, em alusão ao dia no
nascimento do poeta Antônio
Gonçalves da Silva, popularmente conhecido como Patativa do Assaré. Trata-se de um
dos maiores expoentes da cultura nordestina e da expressão
popular do homem sertanejo,
cujo nome é reverenciado hoje
não só no País, mas também no
exterior. “Com isso estaremos
homenageando todos os poetas do Ceará”, disse ele.

Além das campanhas
desenvolvidas pelos órgãos
públicos de prevenção
à dengue, o cidadão
contará com um canal de
comunicação direto com
esses órgãos para pedir
informações, esclarecer
dúvidas sobre o assunto,
denunciar focos da doença
e pedir a vistoria aos órgãos
públicos. O Teledengue
será um número de ligação
gratuita e com acesso a todo
o território cearense.

Se aprovado, o Ceará terá
uma data para homenagear
o nascimento do poeta
nordestino Patativa do Assaré,
cujo centenário é comemorado
este ano. Nascido aos 05 de
março de 1909, no município
de Assaré (CE), Patativa é figura
representativa não somente
dos sertanejos nordestinos
e dos trabalhadores rurais,
mas de todos os injustiçados,
oprimidos e marginalizados.
Sua poesia retrata com
autenticidade o sentimento
dessa classe social. A data
seria uma forma também
de homenagear os poetas
cearenses.

Medicamento
Grátis
Projeto de indicação do deputado Roberto Cláudio (PHS)
que tramita na Assembléia,
quer garantir a distribuição
gratuita de medicamentos para
pacientes com doenças reumáticas. Doenças reumáticas são
patologias que apresentam alterações em ossos, cartilagens,
articulações e músculos, tais
como artrite reumatóide, artrite reumática juvenil, esclerose
sistemática, dentre outras. São
problemas de saúde que, não
raro, incapacitam as pessoas se
não forem tratados adequadamente, mas os medicamentos
são geralmente muito caros.

O que muda para você?

> Alice Penaforte, designer

Expandindo o público
Ao passo que o jornal fica menor,
a tiragem aumenta. A lógica é
simples: o formato tablóide é mais
econômico, então sobra receita para
aumentar a distribuição. E o salto na
tiragem foi grande. Nada menos que
o dobro. Agora 200 mil exemplares
circulam pelo Estado todo mês. A
novidade é que a publicação chega

Habilitação Social

veja+noportal

Jornal e Revista
Tanto o AL Notícias como a
Revista Plenário também podem
ser lidos no www.al.ce.gov.br.
As publicações ficam disponíveis
no formato PDF.

Pessoas
comprovadamente de
baixa renda, ex-detentos
ou com necessidades
especiais poderão tirar
a Carteira Nacional de
Habilitação sem pagar.
A primeira etapa do
programa beneficiará
o interior do Estado e
candidatos à categoria A
(motos). Serão oferecidas
25 mil habilitações sociais
por ano.

Pela proposta, o proprietário
de veículo flagrado após
as 22 horas receberá uma
notificação oficial para que
se apresente ao órgão gestor
do trânsito no prazo de 24
horas, a fim de que o veículo
seja recolhido. “Queremos
evitar que famílias inteiras
fiquem à deriva nas ruas em
altas horas da madrugada,
por terem seus veículos
apreendidos”, justifica o
parlamentar.

A proposta do
parlamentar assegura
que os portadores das
doenças reumáticas
receberão gratuitamente
do Sistema Único de
Saúde, toda a medicação e
material necessário a seu
tratamento. A obtenção
do medicamento, sugere
Roberto Cláudio, deverá
ser feita mediante
cadastro do paciente e
apresentação de laudo
médico e receituário do
serviço público de saúde.
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FUTURO

A voz do povo

cultura
alIndica

A voz da juventude

programa JoviAL vem discutindo temas importantes
de maneira descontraída e com
uma linguagem acessível aos jovens cearenses. Além de abordar
questões sobre os trabalhos da
Casa, o programa fala de música,
cultura, atividades de bairros e
assuntos que afligem a juventude.
Para o coordenador da TV Assembléia (Canal 30), Leonardo Borba,
é importante ouvir um deputado
tratar de assuntos cotidianos de
maneira mais leve e descontraída
“A cada novo programa um parlamentar é convidado para discutir
os interesses da juventude cearense. O papo tem uma linguagem

O

Saber
nunca é

O curso foi muito importante
pra mim. Estudar francês foi
uma experiência maravilhosa,
me abriu muitas portas, me deu
a possibilidade de conhecer
pessoas muito interessantes e
com diversas origens.
Felipe de Oliveira,
ex-aluno da Casa de Cultura
Francesa da UFC

demais

A importância de se entender mais de um idioma se dá não só pela
valorização profissional, mas também pelo crescimento pessoal.
prender mais de um idioma
no mundo globalizado é ampliar a possibilidade de qualificação
profissional e crescimento pessoal.
É ter um novo olhar para o mundo.
Em Fortaleza, a oferta de cursos de
idiomas é grande, mas valor a ser
investido nesta atividade, porém,
dificulta muitas vezes o acesso dos
jovens de menor poder aquisitivo.
Mas existem instituições que
ministram cursos de qualidade a
preços acessíveis. A Assembléia
Legislativa, por exemplo, conta
com um Departamento de Línguas
na Universidade do Parlamento,
desde o ano passado. Foi celebrado convênio com o Yázigi Internexus e são ofertados cursos de

A

Inglês, Francês, Espanhol e Alemão
para os servidores da Casa e à comunidade em geral.
Há também o Centro de Línguas
do Instituto Municipal de Pesquisas,
Administração e Recursos Humanos
(Impahr) que oferta cursos de Inglês,
Espanhol, Francês, Italiano, Alemão
e Português. Para matricular-se o
aluno deverá ter no mínimo 14 anos
de idade e estar cursando a partir da
9ª série do 1º grau e a mensalidade é
de R$ 50,00.
A Universidade Federal do Ceará oferta cursos de Inglês, Alemão,
Espanhol, Francês, Italiano e Português, por meio das Casas de Cultura Estrangeira. O ingresso nos cursos acontece por meio de seleção,

que é semestral. O estudante deve
pagar 80 reais por semestre.
A Universidade Estadual também possui seu departamento de
línguas, o CLUEC (Centro de Línguas da Universidade Estadual do
Ceará). O Centro oferece cursos de
Inglês, Espanhol, Francês, Italiano,
Japonês, Grego e Latim. A seleção
é semestral e o aluno deve pagar
36 reais por mês.
Centro de Línguas Estrangeiras
do Cefet (Clec) oferta Inglês, Francês e Espanhol. O ingresso do aluno se dá por meio de uma seleção
semestral. Para estudar no Clec é
exigido comprovante de conclusão
do 1º grau e pagamento da semestralidade, no valor de R$ 240.

Estou no 3º ano do ensino
médio, já conclui meu curso
de inglês. Para mim, saber
esse idioma é tão importante
quanto falar bem a língua
portuguesa. E já que vou
prestar vestibular no fim do
ano, também posso dizer que
estou confiante na minha
prova de língua estrangeira.
Kássia Mororó – estudante

veja+noportal
Departamento de
Línguas da Universidade
do Parlamento Cearense:
http:// www.al.ce.gov.br/
unipace/texto.php?=textos_
unipace&codigo=7

diferente do Plenário, voltada
exclusivamente para os jovens”,
ressaltou. O programa tem a participação efetiva da Universidade
do Parlamento Cearense e do Instituto de Estudos e Pesquisas para
o Desenvolvimento do Estado do
Ceará (Inesp).

serviço
Assista o JoviAL
Todos os sábados, às 18 horas,
na TV Assembléia, Canal 30.
Apresentado por Amenhotep
Rodrigues.

+cultura
CD

LIVRO

FILME

LIVRO

>> Lucirene Maciel, jornalista

>> Idemar Citó, Deputado (PSDB)

>> Josemara Pontes, coordenadora
do Procon da AL

>> Walney Castro, assessor da Presidência da AL

“Sugiro, em especial para quem
gosta de um bom
samba,
o
CD
Madrugada, mais
recente trabalho da
cantora Mart’nália.
Além de músicas inéditas com um
gingado incrível, há regravações ótimas,
uma delas feita pela própria Mart’nália
para a conhecida Don’t worry, be happy!
E outra, da linda canção Alegre Menina,
de Dori Caymmi e Jorge Amado. Mas
nem tudo é samba nesse disco, há também músicas mais calminhas e igualmente ótimas”.

“Partindo
do
tempo em que os
velhos ônibus eram
puxados por burros
até chegar à instalação do sistema
integrado de transporte de Fortaleza, De ônibus – Cento e
quarenta anos nas estradas e cidades
do Ceará, da Federação dos Transportes,
é o resultado de pesquisa envolvendo
quatro historiadores sobre a história do
transporte cearense. Texto leve e imagens
agradáveis fazem do livro uma viagem
prazerosa. Leitura de cabeceira”.

“O filme Quase
Deuses é emocionante por se tratar da
uma história de um
homem negro que
revoluciona a Medicina descobrindo
o primeiro método
de cirurgia cardíaca
até então tido como impossível. Este assistente negro de um médico famoso,
sem estudo é o maior responsável por
essa descoberta revolucionária, mas por
ele não ter estudo, não era reconhecido e
os créditos ficam apenas com o médico.
É um filme para se refletir”.

“Quando pensamos em psicopatas,
logo imaginamos
um sujeito com
cara de mau, de
aparência descuidada e com desvios
de comportamentos
óbvios. O livro Mentes Perigosas: o psicopata mora ao lado,
da médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa
Silva, vem para quebrar este paradigma.
O livro fala, com maestria, sobre pessoas
frias, manipuladoras e desprovidas de
compaixão ou culpa. Uma leitura impressionante e envolvente do início ao fim”.
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Recursos Hídricos

Pacto das Águas leva
debate aos municípios
cearenses

Primeiras oficinas preparatórias para os encontros
municipais e regionais já foram iniciadas
Foto banco de dados AL

Pacto das Águas, conduzido pelo Conselho de Altos
Estudos e Assuntos Estratégicos
da Assembléia, deu início em
2009 a sua 3ª fase, voltada para
a interiorização dos debates. Segundo o coordenador Eudoro
Santana, já foram realizadas em
nove municípios do Ceará e objetiva articular todas as regiões
em torno do documento “Cenário
Atual dos Recursos Hídricos”.
Em fevereiro, o Pacto integrou
novas regiões como a Bacia Metropolitana de Fortaleza, o Sertão
Central, com pólo em Quixadá, e
a Região da Ibiapaba, com os debates centralizados em Tianguá.
A região da bacia hidrográfica do
Baixo Jaguaribe também recebeu
o Pacto das Águas, no dia 13/02,
em Limoeiro do Norte. Para a
chegada do Pacto na Bacia do
Rio Curu, foi realizada oficina
preparatória no dia 12/02 na cidade de Pentecoste, situada a 95
km de Fortaleza.

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

Quem e "ex" é porque foi

Como será

Costumo referenciar com o bordão “Quem
é "ex" é porque foi e, por isso merece respeito", a figura daqueles que exerceram
com dignidade o cargo público, notadamente, os de representação popular como
os de vereador, deputado estadual, federal,
prefeito, senador, governador e presidente
da República. É comum quando o político
que não mais exerce o cargo público, sem
mandato, via de regra, ser esquecido. Na
Assembléia Legislativa vai ser diferente: o
Presidente Domingos Filho, no roteiro de
suas obras para 2009, contempla a instalação de uma sala para o ex-deputado.

Ainda no finzinho de 2008, o ex-deputado Filinto Elísio e um grupo de ex-parlamentares foram ao gabinete de DF. Se
queixaram que muitas vezes têm dificuldades para resolver um assunto na Casa
a que tanto serviram e que necessitariam
de um local para conversar, ler jornal e
mesmo aguardar um familiar que geralmente vai ao Banco para tirar um
dinherinho para os gastos do dia-a-dia.
Sensibilizado, Domingos Filho prometeu
a Sala do Ex- Deputado, que será devidamente equipada e com funcionário para
atender os seus futuros colegas.

O

Pensou bem

“Agora, chegamos
ao foco da
questão: conhecer
e identificar
de perto os
desafios a serem
enfrentados por
toda a sociedade,
órgãos, entidades e
cidadãos em geral”.
>> Eudoro Santana, coordenador
do Pacto das Águas.

serviço
Assessoria de Comunicação
do Pacto das Águas
Uyara B. de Sena
Fone: 3277.3743

Achando que poderia ser apenas uma delicadeza do Presidente, Filinto EIísio indagou: “mas, Domingos, você vai fazer mesmo o que está prometendo?”, no que
ele respondeu incontinenti: "claro meu amigo e parente. Afinal, de contas, vocês,
os ex-deputados, serão meus colegas amanhã”. O jovem e eficiente parlamentar
pensa longe. Parabéns. O ex-deputado, notadamente os mais idosos, não vão mais
ficar perambuIando em gabinetes de “colegas”, mas, terão sua própria sala, igualmente instalada como se parlamentar fosse, com direito à água, cafezinho e devido apoio para suas solicitações”. E o ex-deputado Filinto Elísio Aguiar foi convidado
para ser uma espécie de 1º Coordenador da Sala do Ex-Parlamentar e este que vos
fala uma espécie de assessor. Claro, vamos encarar .

BASTIDORES
1 - É definitivo: os deputados estaduais Luiz Pontes (PSDB) e Francisco Caminha (PHS),
trocam a ALEC pela Câmara Federal. Nas eleições do próximo ano são candidatíssimos
ao Parlamento Nacional.
2 - Ouvi numa roda muito ligada ao deputado federal José Gerardo Arruda (PMDB),
que ele ainda não decidiu se a filha Lívia (deputada estadual mais jovem do país) vai
para um segundo mandato. Quem a substituiria?
3 - Deputados estaduais já começam a pensar na reeleição e o teste foi a recente
eleição prefeitural. Quem trabalhou e elegeu um punhado de prefeitos, vices e ou vereadores já está tranqüilo. É caso de Domingos Filho, Gony Arruda, João Jaime, José Sarto
e Zezinho Albuquerque, por exemplo.

