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Universidade do Parlamento
oferta primeiro MBA
A Universidade do Parlamento Cearense está
ofertando sete novos cursos de especialização, um
dos quais em MBA. As matrículas estão abertas
desde o início de agosto para três cursos, e préinscrições já podem ser feitas para outros quatro.
O início das aulas está previsto para setembro [5]
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Carta ao Leitor

Publicação > 2009/2010

Anuário escolhe deputados mais influentes da AL

Anuário do Ceará elege os mais influentes
do Parlamento cearense

Sílvia Goes
Editora-geral do
AL Notícias
e-mail: silviagoes@al.ce.gov.br

Olá, caro leitor! Mais uma vez estamos aqui, para convidá-lo a acompanhar os trabalhos desenvolvidos
pelos parlamentares estaduais. O resultado dessas ações pode ser conferido no Anuário do Ceará 2009-2010,
do Grupo de Comunicação O Povo. Lá
estão os deputados mais influentes da
Assembleia Legislativa do Ceará. Em
primeiro lugar, pela segunda vez consecutiva, está o presidente da Casa,
deputado Domingos Filho.
Aqui, os trabalhos estão mais céleres
e mais transparentes. A partir de agora,
todas as atualizações do Portal Assembleia estarão também no Twitter. Com
isso a população tem mais um canal para
se inteirar das ações legislativas, como os
novos cursos que estão sendo ofertados
pela Universidade do Parlamento Cearense, a partir deste semestre; e sobre o
2° Encontro Estadual do Pacto das Águas
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Bairro: Dionísio Torres
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Sra. Editora,
Na condição de ouvinte da FM
Assembleia, gostaria de parabenizar e
agradecer a equipe por proporcionar
ao ouvinte música de qualidade e
boa informação. Agradecimento em
especial para o Robério Lessa, que
vem arrasando todas as sextas-feiras
com o seu Abluesando. Agradeço
especialmente pelo programa dedicado
a Earl Hooker, bluesman que até
então eu não conhecia, cujo trabalho
achei sensacional. E aproveitar a
oportunidade para sugerir alguns
nomes “brancos” do blues/soul music,
como Steve Marriot e Maggie Bell.
Com certeza dariam ótimos programas.
Abraço grande.
Antônio Maicon Monteiro Ribeiro,
Fortaleza

a ser realizado em setembro, para a consolidação das propostas recebidas nos
encontros municipais, que irão contribuir
para a formulação do Plano Estratégico
de Recursos Hídricos do Ceará.
Conheça o curso Lei de Responsabilidade Fiscal, fruto de parceria da Divisão
de Treinamento do Departamento de
Recursos Humanos da AL com a União
Interativa do Legislativo Cearense, para a
formação de tutores desse projeto.
Veja também mais um serviço oferecido pelo Departamento de Saúde
e Assistência Social da Assembleia: o
tratamento de fisioterapia que é referência em todo o Ceará e já atende
cerca de seis mil pacientes por ano.
O Departamento conta também com
serviços de Terapia Ocupacional e está
aberto a toda a comunidade.
Continue colaborando conosco e
boa leitura!

se ligue!

Prezada Sílvia Goes,
Como mãe e cearense, não poderia
deixar de parabenizar os deputados
estaduais por estarem discutindo a
questão do uso de drogas entre os
jovens e, principalmente, o crack,
que vem se transformando numa
verdadeira tormenta para a nossa
sociedade. É muito bom saber que
nossos representantes se preocupam
com o assunto e que a Assembleia
está discutindo e buscando soluções
para ajudar tantos jovens perdidos
nessa dependência química. Na droga
está a causa de toda a violência e
criminalidade que o Brasil enfrenta
atualmente. Meus cumprimentos a
todos!.
Ana Marta de Mendonça,
Paramoti - CE

Escreva você também para o
Assembleia Notícias.
Sua opinião é muito importante!
Envie um e-mail para
assembleianoticias@gmail.com
e colabore com o nosso jornal.
Sra. Editora,
Sou telespectador assíduo da TV Assembleia.
Além de poder acompanhar as sessões e
outros trabalhos, gosto especialmente da
parte dos documentários e das entrevistas.
A gente percebe a preocupação em mostrar
a história do Ceará para os cearenses.
Gostaria muito de ver um documentário
sobre Canudos. Primeiro porque Antônio
Conselheiro era cearense e segundo porque
foi um movimento que traduziu e traduz
toda a pobreza e opressão em que vive o
povo nordestino.
Raimundo Antônio Vieira Gomes,
Iguatu - CE

Presidente Domingos Filho é eleito na primeira
posição pela segunda vez consecutiva.
Anuário do Ceará 2009/2010,
lançado no dia 10/08 pelo Grupo
de Comunicação O Povo, escolheu os
deputados mais influentes da Assembleia Legislativa do Ceará. Em primeiro
lugar, pela segunda vez consecutiva, está
o presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB). Ele obteve 31 votos,
três a mais do que os obtidos em 2008,
quando também ficou na primeira posição. Em segundo lugar foi escolhido o
líder do Governo na AL, deputado Nelson Martins (PT) que obteve 29 votos. O
terceiro deputado considerado mais influente na Assembleia Legislativa é o 1º
Secretário da Casa, deputado José Albuquerque (PSB), que obteve 15 votos.
Na consulta realizada pelo Anuário
do Ceará, aparecem ainda outros deputados no ‘ranking’ dos mais influentes
do Parlamento estadual.
Em quarto lugar está o líder do PSDB
na Assembleia, deputado João Jaime,
com nove votos, seguido dos deputados
Fernando Hugo, também do PSDB, de
Heitor Férrer, do PDT e do vice-líder do
Governo, Roberto Cláudio (PHS).
A escolha do deputado mais influente é feita pelo Anuário por meio de
consulta realizada entre os próprios deputados estaduais, deputados federais
e senadores cearenses, que exerceram
mandato ao longo dos anos de 2008

O

e 2009. A votação é secreta e somente
o editor da publicação, jornalista Fábio
Campos, tem acesso aos resultados, que
permanecem em caráter sigiloso. No
processo, cada parlamentar é convidado
a indicar três nomes que considere mais
influente, não sendo permitido o voto
em si mesmo. O resultado é divulgado
na abertura do capítulo 5 do Anuário,
intitulado “A Nossa Representação Parlamentar”, que traça um perfil político
do Poder Legislativo estadual, de cada
um dos seus integrantes, detalhando as
profissões, as identificações ideológicas
e a biografia.

Em quarto lugar
está o líder do PSDB
na Assembleia,
deputado João
Jaime, com nove
votos, seguido dos
deputados Fernando
Hugo, também do
PSDB, de Heitor
Férrer, do PDT e
do vice-líder do
Governo, Roberto
Cláudio (PHS).

Para o deputado Domingos Filho (PMDB) a escolha do seu nome
como parlamentar mais influente é “uma grande honra”. Agradecendo a
generosidade dos colegas, o deputado atribui o fato ao apoio dos demais
parlamentares e, ao mesmo tempo, como reconhecimento ao trabalho
desenvolvido pela atual Mesa Diretora, “no sentido de levar o povo para
o centro dos debates sobre os seus principais problemas e aspirações”. No
entender do deputado, a abertura da AL à participação popular por meio
dos diversos mecanismos criados na Casa para propiciar o desenvolvimento
da cidadania aos cearenses, bem como a preocupação com as prerrogativas
do Poder, com a atualização da Constituição Estadual, são ações que
contribuíram para escolha do seu nome.
Para o deputado Nelson Martins (PT), a sua posição como líder do
Governo Cid Gomes na AL explica em grande parte a escolha de seu nome
como segundo mais influente: "Acredito que se deve a minha posição como
líder do governo aqui na Assembleia, mas, principalmente, à generosidade
dos colegas deputados, a quem sou muito grato", diz o líder governista.
O terceiro deputado mais influente, o 1º Secretário da Casa, deputado
José Albuquerque, também expressou seu agradecimento aos colegas e disse
acreditar ser esse reconhecimento devido ao trabalho que vem realizando
como membro da atual Mesa Diretora, juntamente com sua posição como
um dos principais representantes da bancada que dá sustentação ao
Governo Cid Gomes. Albuquerque é do PSB, mesmo partido do Governador,
e acredita que o bom desempenho da atual administração também se reflete
sobre sua atuação na Casa.
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Transparência > Portal

Especialização > Inscrições

Universidade do
Parlamento Cearense
oferta seu primeiro
curso de MBA

Assembleia agora conectada também
ao

microblog Twitter

Nova ferramenta facilita a comunicação e amplia a participação direta da sociedade
reocupada em assegurar aos cearenses as condições de participação, e atendendo ao princípio da
transparência, a Assembleia Legislativa
do Ceará acaba de adotar mais uma ferramenta de comunicação: a partir de
agora, todas as atualizações do Portal
Assembleia (www.al.ce.gov.br) estarão
também no Twitter. Trata-se de uma
rede social para microblogging, onde
são publicados textos e links de até 140
caracteres (conhecidos como tweets).
Com mais de 11 milhões de usuários, é
uma das redes mais movimentadas no

Brasil atualmente.
A coordenadora de Comunicação
Social da Casa, jornalista Silvia Goes,
explica que as atualizações são exibidas
em tempo real no perfil do usuário que
seguir o endereço. “O twitter é uma febre
mundial, mais uma ferramenta para reforçar o poder da comunicação. Isso vai
garantir a velocidade das nossas notícias
e a transparência do Poder”, afirma Silvia.
A decisão de colocar um perfil da
Assembleia Legislativa no Twitter foi tomada a partir da constatação do largo
alcance da rede, como explica a jorna-

lista Clara Guimarães, editora do Portal
da Assembleia. “Praticamente todos os
jornalistas e grandes redes de comunicação estão linkados ao Twitter. A rede
atua como uma verdadeira agência de
notícias e fonte de informação on line,
sobre o que acontece em nossa cidade e
no mundo” destaca ela.

saiba+
Siga (Follow)
http://twitter.com/Assembleia_CE.

Edson Júnior Pio

P

Onde tudo começa
O Portal da Assembleia Legislativa é uma das ferramentas mais
eficazes e dinâmicas para dar visibilidade aos trabalhos parlamentares, pois a cobertura jornalística
das atividades é feita e publicada
praticamente em tempo real. Eficácia agora reforçada com sua
inclusão na rede social Twitter.
Mas onde começa e como é feito todo o trabalho que resulta na
completa cobertura dos trabalhos
parlamentares feita pelo Portal
da AL? Começa pela manhã, na
Sala de Imprensa do Plenário. O
registro das sessões que ocorrem
na Assembleia Legislativa é realizado por uma equipe de jornalistas, responsável pela cobertura de
todos os pronunciamentos feitos
pelos deputados estaduais, que

acontecem semanalmente, de terça à sexta-feira.
No período da manhã, oito jornalistas cobrem todos os pronunciamentos realizados até as 13h,
e outros três profissionais fazem
a cobertura das atividades do Segundo Expediente, que começa por
volta das 13h e pode se estender
até as 15h. Os profissionais trabalham em sistema de rodízio “para
que essa cobertura seja realizada
de maneira organizada e eficaz,
contemplando todas as atividades”,
como ressalta a jornalista Lucirene
Maciel, que dirige a equipe.
As matérias originadas dos
pronunciamentos são postadas
praticamente em tempo real, pois
são encaminhadas pelos redatores
à equipe de edição do Portal, lide-

>> Jornalista Lucirene Maciel e a equipe que faz a cobertura do Plenário.

rada pela jornalista Clara Guimarães, para serem revisadas e postadas no site. Esse encaminhamento
se dá através da rede de computadores que interliga os diversos

setores da Casa. Cerca de 400 matérias são postadas mensalmente
no Portal da AL, e, segundo Clara
Guimarães, dois terços desse total
provém das sessões no Plenário.

A Universidade está
se firmando como
uma referência em
formação voltada para
o Poder Legislativo
cearense, bem como
para o desenvolvimento
do Estado do Ceará,
fomentando também
uma formação que
contribua para a
consecução de políticas
públicas de inclusão
da nossa sociedade.
E essa é uma linha
de ação que reflete
exatamente o fazer e o
pensar do Presidente
da Assembleia
Legislativa do
Ceará, deputado
Domingos Filho,
ancorada também
pelo presidente da
Universidade do
Parlamento Cearense,
deputado Francisco
Caminha”
Lindomar Soares, diretora de
gestão e ensino da Universidade
do Parlamento.

São sete especializações, das quais, três em fase
de matrícula e quatro em pré-inscrição.
Universidade do Parlamento
Cearense oferece, a partir deste
semestre, sete novos cursos de especialização, um dos quais em MBA
(Master Business Administration). As
matrículas estão abertas desde o dia
05/08 e prosseguem até o dia 26 deste
mês para três cursos: MBA em Elaboração de Projetos e Mobilização de Recursos Públicos; Assessoria em Campanha Política e Eleitoral; e Turismo,
Empreendedorismo e Oportunidades.
Outros quatro cursos de especialização estão com pré-inscrições abertas.
São eles: Gestão Pública Parlamentar e
Gestão de Organizações Sociais; História,
Saúde e Políticas Públicas; Ciência Política; e Comunicação e Jornalismo Político.
Este último está sendo negociado com a
Unifor, para formação de uma nova turma. As inscrições podem ser feitas até o
final de agosto e o início das aulas da
maioria dos cursos está previsto para o
começo de setembro. A especialização
em Assessoria de Campanha Política e
Eleitoral, que será realizada em parceria
com a Faculdade Ratio, tem um calendário diferente: as inscrições vão até 26
de agosto e as aulas começam no dia 28.
A maior novidade é o MBA em Elaboração de Projetos e Mobilização de

A

Recursos Públicos, conveniado com a
Ratio Faculdade Teológica e Filosófica. O
MBA tem o mesmo caráter do mestrado,
embora no Brasil, ao concluí-lo, não se
consiga grau de mestre, como acontece
nos Estados Unidos.
Conforme o presidente da Universidade, deputado Francisco Caminha
(PHS), o curso de MBA destina-se a
profissionais com nível superior que
desejem uma especialização mais
aprofundada no entendimento das
políticas públicas nacionais, estaduais
e federais, com vistas à elaboração de
projetos e captação de recursos para
o terceiro setor. “Já a especialização
em Assessoria em Campanha Política visa formar assessores nessa área,
capacitando também em estratégia e
planejamento e na área de assessoria a
partidos políticos”, afirmou ele.

serviço
Universidade do Parlamento,
à avenida Pontes Vieira, 2391.
(www.al.ce.gov.br/unipace)
Maiores informações nos
telefones: 32578963 –
32577871.

Mais uma vez a
Universidade do
Parlamento Cearense
se destaca pelo
pioneirismo ao realizar
seu primeiro MBA. Com
isso, a instituição dá
prosseguimento a sua
importante missão de
formar a capacitar os
servidores públicos,
tanto os funcionários da
Assembleia Legislativa
como o de outros órgãos
do Estado. Os sete cursos
de especialização que a
Universidade ofertará
agora vão proporcionar
ao Parlamento,
colaboradores cada
vez mais preparados
e afinados com as
necessidades do Poder
Legislativo, para que
o trabalho desta Casa
esteja cada vez mais
harmonizado com as
aspirações do povo que
ela representa.
Deputado Domingos Filho
(PMDB), presidente da AL
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flash do parlamento

Assembleia inicia trabalhos do semestre
com apreciação de matérias.
A Assembleia Legislativa do Ceará
iniciou as atividades do segundo
semestre de 2009, no dia 04/08,
com a realização de sessão ordinária
onde foram lidos vários projetos de
lei e uma mensagem do Governo
estadual referente à Semace. Os
trabalhos foram abertos pelo
presidente da Casa, deputado
Domingos Filho (PMDB), que deu
as boas vindas aos deputados
Vanderley Pedrosa (PTB) e Cirilo
Pimenta (PSDB). Eles reassumiram
suas cadeiras após quatro meses de
licença. Com isso, os deputados Ziêr
Férrer (PTB) e Tânia Gurgel (PSDB)
voltaram à condição de suplentes.

>> Deputado Hermínio Resende (PSL), 3º Secretário da AL, faz a leitura
do avulso da ordem do dia da sessão de abertura.

>> Deputado Domingos Filho (PMDB) preside a sessão de abertura dos trabalhos do segundo semestre de 2009.

>> Deputados José Albuquerque e Antônio Granja, do PSB.

>> Deputados Roberto Cláudio (PHS) e Guaracy Aguiar (PMDB).

>> Deputados Vasques Landim e Tomás Figueiredo, do PSDB.

>> Deputados Rômulo Coelho (PSB), Manoel
Castro (PMDB) e José Sarto (PSB).

>>Deputados Adahil Barreto (PR) e Luiz Pontes (PSDB).

>> Deputado Lula Morais (PC do B) cumprimenta o
colega Sérgio Aguiar (PSB).

>> Deputado Nelson Martins (PT) cumprimenta o colega
Téo Menezes (PSDB).

>> Deputados Rogério Aguiar e Cirilo Pimenta, do PSDB.

>> Deputada Lívia Arruda (PMDB) conversa com o
colega Gomes Farias (PSDC).

>> Deputados Cirilo Pimenta (PSDB), Ferreira Aragão
(PDT) e Júlio César (PSDB).

>> Deputados Moésio Loiola e Osmar Baquit, do PSDB.

>> Deputados Perboyre Diógenes (PSL), Fernando Hugo (PSDB)
e Augustinho Moreira (PV).

>> Deputados Gomes Farias (PSDC) e Vanderley Pedrosa (PTB).

>> Deputado Artur Bruno (PT)
durante pronunciamento, na primeira
sessão deste semestre.

>> Deputados Nelson Martins (PT) e Professor Teodoro (PSDB).

>> Deputados Edson Silva (DEM) e Heitor Férrer (PDT).

>> Deputado Dedé Teixeira (PT) é cumprimentado pelo colega
Gony Arruda (PSDB).

| alnotícias
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Encontro > Estadual
EdsonEdson
Júnior
Pio Pio
Júnior

Treinamento > Educação a distância

Reforma
Ortográfica

>> A diretora Gorete Macedo com sua equipe do Departamento de Recursos Humanos da AL.

DRH treina tutores para a
União do Legislativo Cearense
Divisão de Treinamento realiza sete cursos de extensão no mês de agosto
O Departamento de Recursos
Humanos (DRH) da Assembleia
Legislativa tem entre seus objetivos, o
aperfeiçoamento e desenvolvimento
profissional dos servidores do Legislativo Estadual. A diretora do DRH, Gorete
Macedo, desenvolve essa política por
meio da Divisão de Treinamento, setor
que atua com a oferta de cursos técnicos em diferentes áreas, e também promove palestras sobre diferentes temas.
No mês de agosto, por exemplo, estão
em andamento sete cursos de extensão.
Também foi realizada uma palestra sobre o tabagismo, ministrada pelo pneumologista Juvêncio Paiva Câmara.
Segundo a coordenadora da Divisão de Treinamento do DRH, Vânia Ferreira Gomes Meira a novidade do setor
é a parceria feita com a União Interativa do Legislativo Cearense (Unilece),
que está promovendo o curso Lei de
Responsabilidade Fiscal. O curso conta
com carga horária de 30 horas e as au-

A

las são ministradas pelo professor José
Wellington da Silva.
Ela explicou que o objetivo do curso é proporcionar aos participantes,
de forma gradativa e sequencial, uma
visão atualizada sobre os conceitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. “O nosso público alvo são os
servidores do projeto União Interativa
do Legislativo Cearense. É uma preparação para os tutores que auxiliam
nossos alunos”, explicou.
A coordenadora administrativa da
União Interativa do Legislativo Cearense, Ana Suely Romero destacou
que o curso veio para aperfeiçoar o
trabalho dos tutores e consultores
que ajudam a elaborar o projeto. O
objetivo do União Interativa do Legislativo Cearense é modernizar o
Poder Legislativo Cearense, promovendo uma interação que permita o
intercâmbio de informações entre os
legislativos estadual e municipais.

MAIS CONHECIMENTO
Os outros seis cursos promovidos
pela Divisão de Treinamento do Departamento de Recursos Humanos,
em agosto, abordaram temas como:
Segurança Pessoal e Qualidade de
Vida, Psicopatologia e Técnicas e Práticas Legislativas.
O curso de Segurança Pessoal,
objetiva desenvolver a capacidade de
identificar e adotar medidas de segurança e qualidade de vida. O de Psicopatologia é direcionado aos psicólogos do Departamento de Saúde da
Casa e visa proporcionar aos participantes a oportunidade de aprimorar
seus conhecimentos sobre a área.
O curso de Técnicas e Práticas Legislativas conta com duas turmas e
tem por objetivo capacitar os participantes em conhecimentos inerentes
às técnicas e práticas legislativas. As
aulas são direcionadas aos assessores
das comissões técnicas.

A Assembleia Legislativa
conta com um complexo de
comunicação formado por jornalistas que atuam no Jornal
AL Notícias, na Revista Plenário,
na TV Assembleia, na Rádio FM
Assembleia e no Portal da Assembleia Legislativa. Todos esses meios de comunicação têm
a finalidade de garantir mais
transparência ao Poder e aproximar o cidadão do Parlamento.
Pensando na qualidade da
informação, a Divisão de Treinamento promoveu, durante o mês
de agosto, o curso de Português
Instrumental e Redação Oficial.
Com ele, os servidores que trabalham na comunicação da Casa
tiveram a oportunidade de se
atualizar sobre as mudanças no
idioma, uma vez que no início do
ano entrou em vigor o acordo
ortográfico da Língua Portuguesa que unifica a grafia do Brasil
e a dos demais países que tem o
Português como idioma oficial.

saiba+
http://www.al.ce.gov.br/noticias/
noticia_completa.php?tabela=noticia
s&codigo=11220

Pacto das Águas consolida Plano
Estratégico de Recursos Hídricos
As propostas provêm
de mais de 10 mil
participantes dos
encontros realizados
em 139 municípios

esultado de diversas rodadas de
debate com os mais diferentes
atores dos municípios do Ceará, o Pacto
das Águas colocará em xeque as propostas de melhoria na gestão dos recursos
hídricos, no seu 2º Encontro Estadual a
ser realizado na primeira semana de setembro do corrente ano. Divididas entre
Programas Gerais e Programas Específicos, derivados dos eixos: “Água e Desenvolvimento”, “Água de Beber”, “Convivência com o Semiárido” e “Sistema de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos”
(Sigerh), as propostas, após consolidadas,
terão como produto final o “Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Ceará”.
Mais de 10 mil participantes envolvidos nos encontros realizados em 139
municípios do Ceará, ou seja, em 75%
do estado, colaboraram com sugestões
e propostas durante a fase regional
ocorrida de janeiro a maio deste ano. A
partir dessas proposições, os seminários
regionais aconteceram nas 11 bacias hidrográficas do Ceará.
Participarão do 2º Encontro Estadual
os 72 delegados representantes de cada
região do estado, bem como cerca de 90
entidades da sociedade civil e órgãos governamentais integrantes do Pacto e ainda os integrantes dos comitês de bacias.
“O objetivo do Plano é propor políticas públicas para um melhor gerenciamento dos recursos hídricos do Estado”,
afirma Eudoro Santana, coordenador
do Pacto. Desde a fase municipal e regional, os participantes já firmaram
pactuações comprometendo-se com
as ações previstas nos encontros. Após

R

a realização do evento, o Ceará contará
com um Plano que dará conta de ações,
responsáveis e prazos.
Entre os programas gerais, estão
as ações para garantia hídrica para
múltiplos usos; melhoria da gestão
hidro-ambiental de forma integrada;
elaboração de um sistema integrado de informações sobre os recursos
hídricos; incentivo a estudos, pesquisas e difusão de conhecimentos;
programas de ensino, capacitação e
formação para a convivência com o
semi-árido, além de um programa de
comunicação social que possa esclarecer sobre o funcionamento do sistema de gerenciamento, bem como a
solidificação da identidade do cidadão
do semi-árido, e divulgue a consciência para o uso racional da água.
Já os temas específicos nos eixos,
buscam a solução para problemas como
a diminuta cobertura do esgotamento
sanitário; defasados sistemas de coleta, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos. A elaboração de programas para agricultura irrigada; desenvolvimento da agricultura orgânica;
controle e redução do uso de agrotóxicos; desenvolvimento da aquicultura e
pesca; turismo sustentável; assistência
técnica e extensão rural para convivência com o semi-árido; garantia de
água à população rural para os múltiplos usos, entre outros. Outra proposta
importante é a revisão da legislação estadual dos recursos hídricos, datada de
1992, que apresenta deficiências e não
está adequada à realidade semi-árida.

Bacias
hidrográficas
Acaraú,
Coreaú,
Curu,
Baixo,
Médio e Alto Jaguaribe,
Salgado,
Litoral,
Metropolitana,
Poty-longá (Serra e Sertão)
Banabuiú

Edson Júnior Pio
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares
Isenção para mototáxi

Educação

Combate às drogas

Meio ambiente

Isenção de icms

O deputado Edísio Pacheco (PV)
propõe a isenção da tributação do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de motocicletas de até 250
cilindradas. Pelo projeto de indicação apresentado pelo parlamentar,
e que tramita na Assembleia Legislativa, seriam beneficiados com a
isenção os condutores autônomos
maiores de 21 anos e que estejam,
no mínimo, há dois anos na atividade de mototaxistas e motoboys.
A ideia “é buscar um tratamento equânime para os mototaxistas e/ou motoboys em relação aos taxistas que já possuem
esse incentivo”.

Instituir a assistência psicológica e psicopedagógica nas escolas
de educação infantil, de ensino
fundamental e médio das redes
pública e privada do Estado do
Ceará é a medida proposta pela
deputada Rachel Marques (PT), por
meio de projeto de lei que tramita
na Assembleia Legislativa. A propositura estabelece que a assistência
deva ser prestada por meio da presença de profissionais psicólogos e
psicopedagogos nas dependências
da instituição, durante o período
escolar. O propósito da medida é
diagnosticar, intervir e prevenir
problemas de aprendizagem, tendo
como enfoque o aluno.

Dois projetos tramitam na
Assembleia Legislativa propondo ações de combate ao uso de
drogas. Um deles, de autoria do
deputado Hermínio Resende (PSL),
institui a divulgação de campanhas nesse sentido, na grade da
programação da TV Ceará, pautando o tema nessa emissora
que alcança todos os municípios
cearenses. O outro projeto, do deputado Ronaldo Martins (PMDB),
institui no estado o selo Município
no Enfrentamento e Prevenção ao
Uso de Drogas. O selo será concedido, anualmente, as prefeituras
que desenvolvam programas efetivos nessa área.

Projeto de indicação do deputado Edson Silva (DEM), aprovado
pela Assembleia Legislativa, propõe a isenção de tributação de
ICMS para os equipamentos eletroeletrônicos destinados ao uso e
funcionamento das emissoras de
rádio e televisão para a difusão da
cultura. O parlamentar argumenta
que, a exemplo do benefício concedido pela Constituição Federal
aos livros, jornais, periódicos e
papéis destinados às suas impressões, a isenção proposta objetiva,
igualmente, resguardar o mesmo
tratamento a outros meios de difusão da cultura como as emissoras de rádio e televisão.

>>Edísio Pacheco (PV)

>> Rachel Marques (PT)

>>Ronaldo Martins (PMDB)

O deputado Welington Landim (PSB) propôs ao Governo do
Estado, por meio de projeto de
indicação em tramitação na Assembleia Legislativa, a instituição
do Programa de Tratamento e
Reciclagem de Óleos e Gorduras
de Origem Vegetal ou Animal. O
objetivo da iniciativa é informar
à população, proprietários e funcionários de restaurantes, bares,
etc. sobre a importância da reciclagem de óleos e gorduras de
origem animal e vegetal, evitando
o despejo diretamente na rede de
esgoto ou o descarte no meio ambiente. O óleo despejado no ralo
obstrui o sistema sanitário e polui
o ambiente.
>>Welington Landim (PSB)

>>Edson Silva (DEM)

Presidente Lula vira “imortal” da literatura de cordel
epois de nomes como Seu
Lunga, Padre Cícero, Lampião
e tantos outros estamparem livros
com poemas de literatura de cordel,
o Presidente Lula ganha espaço nessa
linguagem popular bastante apreciada pelos nordestinos. O livro “Lula na
Literatura de Cordel”, é uma antologia de cordéis sobre o presidente Luiz
Inácio da Silva e a história política da
nação brasileira nos últimos trinta
anos. Organizado pelo jornalista Crispiniano Neto, apresenta 59 poemas
de sua autoria e mais 52 cordéis de
talentosos cordelistas de todo o país.
A obra traz uma introdução de
como alguns presidentes, no decorrer
do tempo foram tratados pela litera-
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tura de cordel, e sobre a vida de Lula,
desde sua atuação como metalúrgico,
sua chegada à Presidência da República, e acompanha também alguns
de seus projetos. Além dos cordéis,
Crispiniano utiliza glossários que
contextualizam termos dos cordéis,
situando-os no tempo e no espaço e
esclarecendo os aspectos semânticos
das palavras.

serviço
O livro “Lula na Literatura de
Cordel” é da editora IMEPH,
contém 528 páginas e pode ser
adquirido por R$ 50 reais.

+cultura
LIVRO

O que muda para você?
Segundo o deputado, a
atividade dos mototaxistas
e/ou motoboys é uma realidade nos centros urbanos
e rurais, e vem atender uma
demanda sempre crescente
da sociedade no transporte de
passageiros, nas entregas de
mercadorias e nos serviços comunitários de ruas e quadras.
Caso a isenção seja implantada, os condutores que utilizam
a motocicleta na sua atividade
profissional, como mototaxistas e motoboys, serão beneficiados com a redução do preço final desses veículos.

A iniciativa, segundo a deputada Rachel Marques, objetiva a otimização do estudo
e uma melhor convivência em
grupo. Caso venha a ser implementada nas escolas, será
possível diagnosticar e prevenir problemas de aprendizagem nos alunos durante o
período escolar, oferecendolhes condições para acompanharem e participarem do
processo de ensino / aprendizagem, evitando o fracasso
escolar e seus consequentes
efeitos nocivos na formação
do homem de amanhã.

O melhor caminho para o
combate às drogas é a prevenção e a informação. O projeto
do deputado Hermínio contribui na divulgação de informações, esclarecimentos e das
políticas de governo para essa
área. Já o projeto do deputado
Ronaldo Martins, instituindo
o Selo, será mais um estímulo
para que municípios se engajem nessa causa e instituam
programas e equipamentos que
possam atender os cidadãos,
notadamente aqueles que precisam de apoio para superar a
dependência química.

Por meio do programa
serão criadas e difundidas
junto ao cidadão, alternativas de descarte e reciclagem
de óleos e gorduras. Lembra
o deputado, que apenas um
litro de óleo é suficiente
para contaminar até um milhão de litros de água, impedindo a passagem de luz
solar na água, prejudicando
a oxigenação das plantas
aquáticas e afetando todo o
ecossistema. Assim, cada litro de óleo recuperado equivale a milhares de litros de
água preservada.

A isenção do ICMS para
equipamentos eletroeletrônicos utilizados por emissoras de
rádio e televisão na difusão da
cultura contribuirá para a modernização dessas emissoras,
uma vez que será reduzido o
custo da aquisição dos equipamentos eletroeletrônicos.
Conforme o parlamentar, a
medida visa proporcionar ainda
“o direito à educação, aprendizagem e divulgação do pensamento, arte e saber, que devem
ser fomentados pelo Estado
objetivando o pleno desenvolvimento do ser humano”.

>> Euler Barbosa, coordenador da
Ouvidoria Parlamentar da AL

>> Socorro Martins, assessora da
Diretoria Geral da AL

>> Cirilo Pimenta, deputado
estadual (PSDB)

>> José Leomar de Lima, repórter
fotográfico

“Em “Budapeste”,
Chico Buarque brinca com as palavras
e transporta o leitor
para uma Hungria
contemplada
do
ponto de vista de
um brasileiro comum, repleto de
conflitos pessoais.
A epopeia do brasileiro inicia com o aprendizado do idioma
húngaro, definido pelo autor como “a única língua no mundo que o diabo respeita”,
e adentra, com imensa riqueza de detalhes,
no submundo de uma metrólopole cosmopolita. Traça um paralelo entre o amor e o
mundo literário. Vale a pena”.

“A fuga da família real portuguesa
para o Rio de Janeiro ocorreu num
dos momentos mais
apaixonantes e revolucionários do Brasil, de Portugal e do
mundo. Esse fato,
que mudou o destino nacional, é retratado
pelo jornalista Laurentino Gomes no livro
“1808”. A obra é um verdadeiro manual de
viagem por todos os acontecimentos que
envolvem esse mal conhecido episódio da
história nacional. Trata-se de um livro que
se lê com um sorriso nos lábios”.

“Empreender e ter
lucro adotando os
princípios da sustentabilidade
não
é uma utopia, mas,
sim, uma realidade,
que pode ser multiplicada e ampliada.
Basta querer, como
comprova o livro que estou sugerindo, “80
homens para mudar o mundo” dos autores Sylvain Darnil e Mathieu Le Roux. Uma
obra que retrata iniciativas de empresários
que mantêm negócios rentáveis sem agredir o ambiente e promovendo o equilíbrio
sócio econômico em todo o mundo”.

“Como todas as
lendas que tendem a tornarem-se
maiores que os fatos, Lampião e sua
saga pelo sertão do
Nordeste brasileiro
contêm todos os
elementos de aventura, romance, violência, amor e ódio das grandes histórias da
humanidade. “Lampião - Cangaço e Nordeste” da escritora Aglae Lima de Oliveira, é uma
obra magnífica sobre esse homem-mito”. A
autora estudou durante 20 anos o tema do
banditismo como fenômeno social.

12 | alnotícias

Dário gabriel

Comunidade > Assistência

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

Dobradinha acertada
>> Paciente submete-se a tratamento de fisioterapia com a terapeuta Luciana Mota.

Serviço de fisioterapia do
Departamento de Saúde
é referência no Ceará
Cerca de seis mil pacientes recebem, anualmente, esse
tipo de tratamento no DSAS

No contato com setores da imprensa, semana passada, quando do seu retorno
do interior do Estado, o deputado Wanderlei Pedrosa, do PTB, ressaltou que
conseguiu acertar os ponteiros políticos com o prefeito Marcos Alberto (PSC), de
Nova Russas. Revelou que "vamos marchar juntos e com os mesmos candidatos,
de deputado estadual à Presidente da República. O acordo político confirma o
Prefeito e o Deputado juntos visando a reeleição do governador Cid Gomes (PSB).

E os outros cargos?
Ao responder indagação do colunista, em entrevista que foi ao ar na
Rádio Cidade AM 860, o deputado Wanderlei Pedrosa ressaltou que: "eu e
o prefeito Marcos Alberto estamos juntos em busca da minha reeleição e
estamos juntos para votar no jovem Domingos Gomes Aguiar Neto, caso se
confirme sua candidatura à Câmara Federal". Deixou claro o parlamentar de
Nova Russas que, para o Senado acompanhará irrestritamente a posição do
Governador do Estado e dos aliados.

Novidades na campanha
ratamento por meio de fisioterapia é mais um serviço oferecido à comunidade pelo Departamento
de Saúde e Assistência Social (DSAS)
da Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará. Segundo o fisioterapeuta do Departamento de Saúde da Assembleia, Dr.
Luiz Onete Alves, a fisioterapia é a área
da saúde voltada para o entendimento
da estrutura e mecânica do corpo humano, estudando, prevenindo e diagnosticando distúrbios na funcionalidade humana, decorrentes das alterações
de órgãos e sistemas.
Cerca de seis mil pacientes são atendidos anualmente pelo Departamento
de Saúde, cujo serviço já é referência
para todo o estado do Ceará, além de
contar com aparelhagem de última geração. O DSAS, dirigido por Luiz Edson
Correia Sales, além do tratamento de
fisioterapia também oferece aos servidores da Casa e à comunidade cearense,
serviços de Terapia Ocupacional.
Indicada para pessoas de todas as
idades, a fisioterapia atua com o obje-
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tivo de minimizar problemas, prevenir e
curar diversas disfunções. Por sua vez, a
Terapia Ocupacional é área da saúde ligada à Fisioterapia, mas que não dispõe
de aparelhagem tecnológica para realização de seu tratamento. Consiste na
realização de exercícios e atividades e é
indicada para pessoas com dificuldades
em realizar várias atividades do dia a
dia. A equipe de terapeutas ocupacionais do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia é formada
pelas terapeutas ocupacionais Deborah
Santiago, Camila Pontes, Larissa Prado e
Milene Fonseca.

serviço
Departamento de Saúde e
Assistência Social
Av. Desembargador Moreira,
2930 – A
Fone: 3277-3762
Horário de Funcionamento:
08h às 17h

Embora tenha afirmado várias vezes que só falará numa possível candidatura
ao Senado (pelo PT), quando deixar o Ministério da Previdência em Abril de 2010
(para efeito de desincompatibilização), o deputado federaI José Pimentel deixou
escapulir, em recente encontro de trabalho, no interior do Estado, que o assunto
pode realmente merecer estudo de sua parte. Revelou, entretanto, tudo tem seu
tempo: "vamos aguardar as águas de março".
BASTIDORES
A desembargadora Gizela Nunes da Casta, Presidente do TRE e que deve
se aposentar pela compulsória (70 anos), em outubro vindouro, quer
deixar a pauta limpa. Ou seja, julgar todos os processos que tramitam na Corte.
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Não serei pego de surpresa se dois ou três deputados estaduais
mudarem de partido, incluindo mais de cinco suplentes, até o final de
setembro. Existem prazos para os que desejem se candidatar em 2010. Têm que
figurar num partido, um ano antes das eleições.

2

Devem encabeçar lista dos mais votados para a Assembleia Legislativa,
anotem: Domingos Filho, Mauro Benevides Filho, Ivo Gomes, Zezinho
Albuquerque, Heitor Férrer, Sérgio Aguiar e Gony Arruda. Anotem para conferir.
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No plano federal: dificilmente alguém terá mais votos que José
Guimarães, Raimundo Gomes de Matos, ZéGerardo, Aníbal Ferreira
Gomes e Domingos Gomes de Aguiar Neto. Coloquem no caderninho.
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