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Assembleia terá 26% de sua
composição renovada em 2011.
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Eleições definem nova
composição da AL para 2011.
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Equipes > Jornalismo

Carta ao Leitor

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

Olá, caro leitor! Concluído o processo eleitoral que movimentou o Ceará e o Brasil, voltamos com mais um AL
Notícias. Nesta edição voce conhecerá
o resultado da eleição proporcional em
nosso Estado e como será a configuração do Parlamento estadual pelos próximos quatro anos, na legislatura que
começa em janeiro de 2011.
Saberá como ficará a correlação
de forças entre os partidos e ainda:
a maioria dos 46 deputados se reelegeu, três estaduais da atual legislatura
conquistaram uma vaga na Câmara
Federal, 26% dos parlamentares que
vão compor a AL em 2011 são estreantes e o atual presidente, Domingos
Filho (PMDB), foi eleito vice-governador do Ceará.
Você acompanhará o excelente trabalho realizado pelas equipes da TV Assembleia e Rádio FM Assembleia na co-

bertura completa das eleições 2010 no
primeiro e no segundo turno. Mais de
50 profissionais da TV e cerca de 30 da
rádio garantiram a cobertura completa
do pleito e das apurações. Poderá conhecer também o papel desempenhado
pela internet na campanha eleitoral.
E, por fim, na presente edição, você
acompanhará o andamento das obras
de ampliação e construção do anexo
ao prédio da Assembleia Legislativa. As
reformas têm por objetivo facilitar o
acesso do público à sede do Parlamento estadual, principalmente garantindo
acessibilidade a pessoas portadoras de
deficiências. Verá que os trabalhos do
Centro Multiuso estão bem adiantados
e saberá a previsão de conclusão desse prédio que vai abrigar órgãos como
Ouvidoria, Procon e Universidade do
Parlamento Cearense. Continue conosco e boa leitura!

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

ouvidoria@al.ce.gov.br

site

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

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.

“Cara Editora,
Gostaria de sugerir como tema para um
dos excelentes documentários que vem
sendo produzido pela TV Assembleia, a
personagem histórica de Francisca Clotilde.
Ela foi a primeira mulher jornalista do Ceará
e fundadora da primeira publicação feminina,
a revista literária A Estrella. Nascida na região
dos Inhamuns, essa mulher foi uma pioneira
mas, estranhamente, é pouco conhecida no
Ceará, apesar de dar nome a uma rua em
Fortaleza, no bairro Rodolfo Teófilo. Adoraria
ver a historia dela contada em um dos
documentários da série Ceará, Terra e Gente
que Fez História”. Atenciosamente
Guilherme F. A. Pinto (Fortaleza,CE)

TV e Rádio FM garantiram cobertura
completa das eleições 2010
Emissoras informaram sobre o andamento do pleito, nos dois turnos de
votações, no Ceará e no Brasil.

espaço do leitor
se ligue!

JOSÉ LEOMAR
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“Sra Editora,
O Complexo de Comunicações da
Assembleia está de parabéns por todas
as informações veiculadas no período
pré-eleitoral. As campanhas da rádio, as
informações da TV e as matérias do AL
Notícias foram um exemplo de orientação
aos eleitores e aos políticos sobre as regras
da propaganda, sobre o que podia e não
podia, e também para orientar o eleitorado
sobre a documentação necessária para
votar e, sobretudo, o papel desempenhado
pelo cidadão ao exercer o direito de
escolher seus representantes. Parabéns a
toda sua equipe.”
Vitorina Beleza Gomes (Aquiraz,CE)

Prezada Silvia Goes,
Considero muito importante o papel
da Ouvidoria Parlamentar na relação
entre a Assembleia e o povo cearense.
Ela é o canal onde se pode ter acesso
ao trabalho dos representantes,
reclamar, apresentar sugestões e fazer
denúncias. Já mantive contato com o
pessoal de lá e eles me responderam
prontamente. Também acompanho a
participação semanal da Ouvidoria no
Programa do Narcélio pela Radio FM
Assembleia. São canais como esse que
o povo necessita para ter acesso aos
seus representantes.
Jorge L. Azevedo (Fortaleza,CE)

ais de 50 profissionais da TV
Assembleia (canal 30 UHF) e
cerca de 30 da Rádio FM Assembleia
(96,7 MHz), entre jornalistas, radialistas, cinegrafistas e técnicos, garantiram a cobertura completa das eleições 2010 em todo o Estado e no
Brasil, tanto na eleição geral no primeiro turno quanto na eleição presidencial em segundo turno.
De acordo com o diretor da TV,
Leonardo Borba, a emissora do Legislativo exibiu duas edições extras do
Jornal Assembleia, com todas as informações sobre o pleito. Já a diretora
da rádio, jornalista Fátima Abreu, destacou que a FM veiculou um compacto de entrevistas com os candidatos

M

ao Governo logo no início da manhã
do dia 3 de outubro.
Durante a transmissão da rádio,
o ouvinte teve, ainda, informações
sobre as seções eleitorais, a movimentação nos locais de votação e a
atuação da Justiça Eleitoral. Profissionais da FM Assembleia estiveram
nas ruas da cidade e na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará repassando as notícias.
Ainda em relação à rádio, na produção interna, outros profissionais
ficaram em contato direto com rádios
das principais cidades do interior cearense para informar sobre o andamento das eleições nesses municípios.
Por meio do canal 30 UHF, na TV,

“às 17 horas entramos ao vivo com
flashes e o jornalista Renato Abreu
entrou no estúdio”, disse Leonardo.
A iniciativa fez parte do programa
especial Eleições 2010, que contou
com a participação de sociólogos e
cientistas políticos.
E também contando com as parcerias da TV O Povo e da TV Câmara,
durante todo o domingo, repórteres
acompanharam a votação dos candidatos ao Senado e ao Governo do Estado, o movimento nas sessões eleitorais
e o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No segundo turno da eleição presidencial, foi feito o acompanhamento em todo o Estado e no País,
com cobertura também da apuração.

CAMPANHAS
DA RÁDIO
O dia da eleição - 3 de outubro – marcou o fim da campanha
“O voto não é só uma obrigação.
É uma escolha. Vote. Valorize esse
direito”. Essa foi mais uma das
campanhas que vem sendo feitas
pela FM Assembleia que veiculou
em seguida mais uma temática
em alusão ao mês das Crianças
– outubro - com o tema: “Toda
criança quer crescer com saúde,
educação, família, moradia e arte.
Porque criança sempre faz arte”.
Até o final de novembro o projeto
irá reforçar a garantia dos direitos
das crianças.
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Composição >Parlamentares

PLEITO>RESULTADO

AL tem índice de
renovação de 26%
nas eleições deste ano.
A Casa terá 12 deputados novatos a partir de
janeiro próximo.
partir de 1º fevereiro, 12 nomes
passarão a compor as bancadas
da Assembleia Legislativa pela primeira
vez. O índice de renovação da Casa será
de 26%, enquanto 28 parlamentares
foram reeleitos, quatro suplentes sairão
dessa condição e serão titulares de
mandatos e dois voltam ao Parlamento
depois de anos distantes do maior plenário político do Estado.
Dentre os novatos na AL, seis nunca exerceram cargos eletivos. São eles:
Camilo Santana (PT), Mirian Sobreira
(PSB), Júlio César Filho (PTN), Fernanda
Pessoa (PR), Leonardo Pinheiro (PR) e
Beth Rose (PRP).
Outros quatro cumprem mandato
de vereador de Fortaleza desde 2008 e
abrem mão de mais dois anos de trabalhos no Legislativo municipal rumo ao
estadual. É o caso de Roberto Mesquita
(PV), Mário Hélio (PMN), Eliane Novais
(PSB) e Paulo Facó (PTdoB). Os demais
são Professor Pinheiro (PT) e Tin Gomes
(PHS). O petista já foi vereador da Capital e entra na Assembleia após quatro
anos como vice-governador do Ceará. O

A

O presidente da Assembleia
Legislativa do Estado,
deputado Domingos
Filho (PMDB), é um dos
parlamentares que não
farão parte do Parlamento
em 2011. Ele foi eleito vicegovernador do Ceará no
pleito de outubro deste ano,
para os próximos quatro
anos, na chapa encabeçada
pelo governador reeleito,
Cid Gomes.

DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS
Coligação PRB/PT/PMDB/PSB
Camilo Santana (PT) / Mauro
Filho (PSB) / Zezinho Albuquerque
(PSB) / Ivo Gomes (PSB) / Roberto
Cláudio (PSB) / Sérgio Aguiar (PSB)
/ José Sarto (PSB) / Nelson Martins
(PT) / Welington Landim (PSB) /
Ronaldo Martins (PRB) / Antônio
Granja (PSB) / Duquinha (PRB)
/ Rachel Marques (PT) / Lucílvio
Girão (PMDB) / Mirian Sobreira
(PSB) / Eliane Novais (PSB) /
Sineval Roque (PSB) / Carlomano
Marques (PMDB) / Professor
Pinheiro (PT) / Dedé Teixeira (PT) /
Neto Nunes (PMDB) / Lula Morais
(PCdoB)

Delegado Cavalcante
PV
Roberto Mesquita /
Augustinho Moreira

PSDB
Téo Menezes / Rogério Aguiar /
Moésio Loiola / João Jaime / Osmar
Baquit / Gony Arruda / Fernando
Hugo

DEM
Idemar Citó

PDT
Patrícia Saboya / Ferreira Aragão
/ Heitor Férrer /

Coligação PTN/PRTB/PTdoB
Paulo Facó (PTdoB) /
Júlio César (PTN)

humanista também já foi vereador de
Fortaleza e, atualmente, ocupa o cargo
de vice-prefeito de Fortaleza. Lula Morais (PCdoB), Idemar Citó (DEM), Delegado Cavalcante (PDT) e Dedé Teixeira (PT)
deixam as suplências de seus partidos e
passam a ter cadeira cativa entre 2011 e
2014. Já Patrícia Saboya (PDT) e Duquinha
(PRB) retornam à AL após anos afastados.
A nova configuração da AL, porém,
ainda pode sofrer alterações, caso o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-

Próxima legislatura trará como novidade
aumento da bancada de oposição.

Coligação PR/PPS
Fernanda Pessoa (PR) /
Leonardo Pinheiro (PR)

Partidos oposicionistas conseguiram aumentar suas representações.

Coligação PP/PTB/PSL/PHS
Tin Gomes (PHS) /
Vanderley Pedrosa (PTB) /
Hermínio Resende (PSL)

oje resumida basicamente ao
deputado Heitor Férrer (PDT), a
oposição ao Governo Cid Gomes deve
aumentar nos próximos quatro anos.
Há a expectativa de que, com a chegada de Patrícia Saboya (PDT), Idemar
Citó (DEM), Fernanda Pessoa (PR) e Leonardo Pinheiro (PR), mais críticas sejam tecidas ao Executivo.

Coligação PRP/PSDC
BethRose (PRP) / Ely Aguiar
(PSDC)

PMN
Mário Hélio

-CE) contabilize os votos de candidatos
que estão com processos em julgamento, por conta da Lei Ficha Limpa. Há
também a expectativa do anúncio do
secretariado do governador Cid Gomes,
que poderá alterar a composição da
Assembleia caso algum seja convocado
para assumir uma secretaria. Entre os
reeleitos, veteranos ou suplentes, pelo
menos 30 são da base de apoio ao Governo. O PSDB, que hoje tem 14 deputados, terá sua bancada reduzida a sete.

H

Aos três, somam-se os sete nomes
do PSDB. O partido integrou a administração cidista até junho deste ano.
Mas deixou o Palácio e lançou Marcos
Cals candidato como forma de embasar a candidatura de José Serra à Presidência no Estado. Desde então, tem
feito duras críticas ao governador.
No Senado, Patrícia atuou muito

Três estaduais são eleitos à
Câmara Federal.
Na relação de deputados federais eleitos, três sairão da Assembleia
Legislativa. Artur Bruno (PT), Edson
Silva (PSB) e João Ananias (PCdoB) ficaram no hall dos dez candidatos mais
votados. Já Tomás Figueiredo (PSDB) e
Francisco Caminha (PHS), que também
tentaram vaga na Câmara Federal, não
conseguiram votos suficientes e ficam
na condição de suplentes.
Com o resultado, a base cearense
de apoio à presidente eleita Dilma
Rousseff (PT) será maioria absoluta. Dos 22 parlamentares, 20 são de

partidos aliados à petista que promete dar continuidade às políticas
da Era Lula. Apenas Raimundo Gomes de Matos e Manoel Salviano,
ambos do PSDB, farão oposição ao
Executivo Federal.
Para o Senado Federal, também
vitória da situação. Os candidatos Eunício Oliveira (PMDB) e José Pimentel (PT) articularam uma dobradinha
com o apoio do presidente Lula e do
governador Cid Gomes e foram eleitos, derrotando o candidato à reeleição Tasso Jeireissati (PSDB).

nas discussões e votações referentes
as questões que envolvem a infância e adolescência. Por isto, espera-se
que ela aponte problemas e soluções
para o setor. Já Idemar, que assumiu
mandato como suplente do seu antigo partido (o PSDB), avalia áreas como
agricultura, pecuária e desenvolvimento do Interior.

Os dois republicanos – Fernanda e
Leonardo -, enquanto iniciantes, ainda
geram expectativa quanto à postura
que será adotada na oposição a Cid.
Ela, porém, deve ser mais incisiva, já
que o pai (Roberto Pessoa) coordenou
a campanha de Lúcio Alcântara (PR) ao
Governo este ano e fez duros comentários sobre as ações do Estado.

DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS
Coligação PRB/PDT/PT/PMDB/
PSC/PSB/PCdoB
Domingos Neto (PSB)
José Nobre Guimarães (PT)
Genecias (PMDB)
Aníbal Gomes (PMDB)
Edson Silva (PSB)
Artur Bruno (PT)
João Ananias (PCdoB)
Raimundão (PMDB)
André Figueiredo (PDT)
Mauro Benevides (PMDB)
Arnon Bezerra (PTB)
José Airton Cirilo (PT)
Danilo Forte (PMDB)
Eudes Xavier (PT)

Chico Lopes (PCdoB)
Antônio Balman (PSB)
Ariosto Holanda (PSB)
Coligação PR/PPS
Gorete Pereira (PR)
Vicente Arruda (PR)
Coligação PP/PTB/PSL/PTN/
PHS/PMN/PTdoB/PRTB
Padre Zé Linhares (PP)
Coligação PSDB/DEM
Raimundo Gomes de Matos
(PSDB)
Manoel Salviano (PSDB)
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flash do parlamento

AL retoma votações na
primeira sessão após o pleito.
A Assembleia Legislativa do Ceará realizou sua primeira sessão plenária após o
primeiro turno das eleições no dia 05 de outubro, já conhecendo os nomes dos
parlamentares eleitos para a legislatura seguinte, que começa em 2011. A sessão
foi marcada pela leitura e votação das matérias em pauta. Na oportunidade, o
presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), foi cumprimentado pelos
colegas por sua eleição para o cargo de vice-governador do Ceará. Ele assegurou que
antes do final do seu mandato, todos os projetos pendentes serão votados e as obras
em andamento na Casa serão concluídas. Veja as fotos da sessão:
Deputado Heitor Férrer (PDT).

Primeiro vice-presidente da AL, deputado Gony Arruda (PSDB) passa a
presidência da sessão ao deputado Domingos Filho (PMDB), que é parabenizado pelo colega José Sarto (PSB).

Deputado Thomás Figueiredo (PSDB).

Deputados Ely Aguiar (PSDC), Fernando Hugo, Moésio Loiola e Professor Teodoro, do PSDB.

Líder do Governo, deputado Nelson
Martins (PT).

Deputado Francisco Caminha (PHS).

Deputada Rachel Marques (PT)

Deputados José Sarto e Mauro Filho, do PSB e Heitor Férrer (PDT).

Deputados Ronaldo Martins (PRB) e Manoel de Castro (PMDB).

Deputado Arthur Bruno (PT).

Deputado João Ananias (PC do B).

Deputado Roberto Claudio (PSB).

Ouvidor da AL, deputado Ronaldo Martins (PRB). cumprimenta o colega Domingos
Filho (PMDB) por sua eleição a vice-governador.

Primeiro vice-presidente da AL, deputado
Gony Arruda (PSDB).

Deputado Ely Aguiar (PSDC).
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Internet > Juventude

Servidor > Perfil Alexandre Morais

Redes Sociais
ajudaram ou
atrapalharam na
hora de escolher o
candidato?

“Passei muita necessidade para chegar aonde quis”
Como assessor técnico do Departamento Financeiro, trabalha com análises, planejamento e organização.
saiba+
o que é uma rede social

Usuários do Orkut, Facebook e Twitter buscavam
conhecer propostas e projetos políticos.
ada vez mais usadas por pessoas de todo o mundo, as redes sociais vêm promovendo debates
a cerca dos mais variados assuntos.
Em segundos, uma pessoa pode ficar
conhecida mundialmente por um comentário qualquer que tenha feito,
seja no Orkut, Facebook ou Twitter.
Cientes destas poderosas armas de
difusão, vários candidatos se utilizaram
delas para fazer suas campanhas, divulgando propostas e publicando suas
agendas durante o período eleitoral.
Acontece que, como qualquer
meio, essa intensa exposição pode
apresentar prós e contras.Ao mesmo
tempo em que um determinado candidato pode ser exaltado, um simples
deslize ou mesmo um acontecimento
comum durante a campanha, pode
fazer com que o mesmo seja ridicularizado e o fato ganhe reconhecimento
mundial em segundos.
Durante o período eleitoral de 2010,
assessores e os próprios candidatos usaram largamente as redes sociais como
uma nova estratégia para aproximar
mais os eleitores de suas idéias. A questão aqui é: a ferramenta colaborou ou
prejudicou suas candidaturas? Os eleitores tiveram suas dúvidas realmente
esclarecidas? O que se viu durante esse
tempo foram discussões constantes so-

C

bre a credibilidade de candidatos e partidos, além de comentários sobre suas
aparições e desempenhos em debates
transmitidos pelas emissoras de TVs.
Questionado sobre o assunto, o
estudante de contabilidade, Auricélio
Soares (27), acredita que a participação dos candidatos nas redes sociais
contribuiu sim para a sua escolha, mas
pondera: “Depende muito do que eles
postavam. Dei atenção aos que apresentavam um planejamento mais consistente e propostas interessantes”.
Sobre as grandes discussões que
aconteceram durante as campanhas,
ele opina: “A opinião de outros usuários
importa quando se sabe quem é aquela
pessoa, se ela entende e conhece o trabalho do candidato em questão. Mas sei
que a maioria não pensa assim, acaba
indo pela cabeça dos outros”.
Já a enfermeira Deborah Fiusa (25),
afirma que, informações que foram
postadas por alguns candidatos, principalmente no twitter, a ajudaram a fazer sua escolha. “Por já acompanhar o
trabalho de alguns candidatos, principalmente os que tentavam a reeleição,
sabia quem ali tinha propostas sérias e
quem não tinha”. E completa: “Muitas
vezes o que estava sendo debatido não
era o importante, acho que isso ajudou
a confundir muita gente”.

“Por
já acompanhar
o trabalho de alguns
candidatos, principalmente os
que tentavam a reeleição, sabia
quem ali tinha propostas sérias e
quem não .”
Deborah Fiusa, 25

“Depende
muito do que eles
postavam. Dei atenção
aos que apresentavam um
planejamento mais consistente
e propostas interessantes .”
Auricélio Soares, 27

Uma rede social é uma estrutura social (física ou virtual)
composta por pessoas ou organizações, conectadas por um
ou vários tipos de relações, que
partilham valores e objetivos comuns. Uma das características
fundamentais na definição das
redes é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes.
As Redes Sociais podem operar
em diferentes níveis, tanto físico
como virtual, como, por exemplo,
redes de relacionamentos na Web
(facebook, orkut, myspace, twitter) e profissionais (linkedin); e
redes comunitárias (redes sociais
em bairros ou cidades), redes políticas, dentre outras, e permitem
analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os indivíduos alcançam os seus objectivos ou medir
o valor que os indivíduos obtêm
da rede social.
Um ponto em comum dentre os diversos tipos de rede
social é o compartilhamento de
informações, conhecimentos,
interesses e esforços em busca
de objetivos comuns. A intensificação da formação das redes
sociais, nesse sentido, reflete um
processo de fortalecimento da
Sociedade Civil, em um contexto
de maior participação democrática e mobilização social.

lexandre Morais da Silva é assessor técnico do Departamento Financeiro da Assembleia Legislativa
do Ceará. Ele faz parte das equipes de
profissionais da Casa que são encarregadas de análises, planejamentos, organização de pauta de reuniões, atas,
de secretariar os encontros, organizar
as audiências públicas, divulgação e
convocação dos participantes, entre
outras atividades.
Alexandre conta que ‘foi à luta muito cedo’. Aos seis anos já tinha rotina e
responsabilidade de gente grande: nas
primeiras horas da manhã, trabalhava
ajudando a mãe a vender tapioca para
a vizinhança e depois completava o orçamento com a venda de ‘dindins’. Entre
um trabalho e outro, conseguiu terminar
o segundo grau. A vida era dura, mas não
impediu que o garoto da Praia de Caponga sonhasse com dias melhores e tivesse

A

um desejo: mudar para Fortaleza, onde,
acreditava, iria encontrar melhores oportunidades de trabalho.
Tão logo casou, arrumou as malas e, com a esposa a tiracolo, partiu
para a Capital em busca do seu sonho.
Depois de alguns trabalhos variados,
conseguiu o seu primeiro emprego em
Fortaleza como gerente de hotel. Com
a família crescendo, o salário que recebia começou a ser insuficiente. Foi
quando surgiu a chance de trabalhar
na Assembleia como assessor técnico
do Departamento Financeiro. Já são
oito anos de dedicação ao Legislativo
e muitos sonhos realizados. Entre eles,
a conquista da casa própria no ano
passado. Agora Alexandre tem novos
objetivos. “Passei muita necessidade
para chegar aonde cheguei e quero ir
mais longe. Vou estudar e me formar
em Direito”, afirma.

Família grande
Alex, como é chamado pelos
amigos do trabalho, resolveu seguir
a tradição da família e teve quatro
filhos: João Marcos (13 anos), Marina

(11), João Pedro (5) e Alexandre Filho
(4). Curiosamente, todos nascidos
no mês de novembro, e pelas contas,
“providenciados” em fevereiro.

Novos desafios
Mesmo acostumado aos desafios
da vida, Alexandre se comove ao falar
sobre dois momentos difíceis que
marcaram a sua vida. “A minha mãe
sofreu uma parada cardíaca. E isso me
abalou muito, porque a minha mãe é
a base de tudo, nós passamos muitas
dificuldades juntos. Mas, graças ao
nosso Senhor do Bonfim, ela está

recuperada”, diz. O outro momento foi
o assalto sofrido em sua residência que
lhe trouxe um prejuízo em torno de
20 mil reais. Mas nada disso tirou sua
alegria de viver e a vontade de seguir
em frente. “Vivo pelos meus filhos e
vou continuar trabalhando sem medo
das dificuldades, enfrentando todos os
desafios que apareçam”, conclui.

“Vivo pelos meus filhos e vou continuar
trabalhando sem medo das dificuldades,
enfrentando todos os desafios que apareçam”
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
FISCALIZAÇÃO
Com o propósito de assegurar
maior fiscalização dos recursos
utilizados pelas prefeituras, o deputado José Sarto (PSB) propôs,
por meio de projeto de indicação
já aprovado na Assembleia Legislativa, que as Câmaras Municipais
do Ceará sejam informadas sobre
a liberação de recursos estaduais
paras os respectivos municípios.
Pelo projeto, essa notificação será
feita pelos órgãos repassadores
dos recursos e caberá à prefeitura
do município beneficiado informar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades
empresariais, com sede no município, da respectiva liberação.
>>José Sarto (PSB)

NOTIFICAÇÃO
DE VIOLÊNCIA

ELEVADORES
EM TERMINAIS

Projeto de indicação que obriga
os estabelecimentos de saúde do
Estado a notificarem aos órgãos de
segurança pública os casos de violência contra crianças, adolescentes,
pessoas com deficiência e idosos foi
aprovado na Assembleia Legislativa.
A iniciativa, de autoria do deputado Ferreira Aragão (PDT), determina
ainda que a notificação deva ser
feita até 24 horas do registro do
atendimento, sob pena de sanções
cíveis e administrativas. Segundo
o parlamentar, a medida além de
buscar garantir proteção à vítima,
facilitará a identificação do agressor
e sua punição.
>>Ferreira Aragão (PDT)

AUXILIO A VÍTIMA

CARCINICULTURA

Projeto de indicação aprovado
na Assembleia Legislativa quer
garantir a instalação de elevadores em terminais rodoviários. O
objetivo é assegurar o acesso ao
transporte intermunicipal e interestadual às pessoas com deficiência ou idosas. Pela proposta, de
autoria do deputado Artur Bruno
(PT), o equipamento a ser instalado deverá ser próprio ao uso de
pessoas em cadeiras de rodas. O
autor da proposição lembra que
hoje, em alguns terminais rodoviários, o acesso aos veículos é por
meio de escadas, dificultando o
deslocamento dos cidadãos.

Projeto de Indicação propõe
a concessão de auxílio financeiro
especial aos pais do jovem Bruce Cristian de Oliveira Sousa (14
anos), vítima fatal de ação policial
ocorrida no dia 25 de julho em Fortaleza. A propositura, que aguarda
votação na Assembleia Legislativa, é de autoria do deputado Ely
Aguiar (PSDC) e estipula em R$
120 mil o auxilio. O projeto prevê
ainda que, caso os pais aceitem o
benefício, terão que renunciar a
qualquer pretensão de representar
o Estado para reparação da perda.
O mesmo tratamento foi dado pelo
Governo aos dependentes de militares mortos em serviço.

Projeto de Lei disciplinando a
instalação de empreendimentos de
carcinicultura no Estado encontra-se em apreciação na Assembleia
Legislativa. A iniciativa é do deputado Sergio Aguiar (PSB) e prevê
as condições necessárias para a
criação de camarão em viveiros.
Segundo o parlamentar, a decisão
do Governo Federal de incentivar
a produção do pescado no Brasil
implica na necessidade de criar o
marco legal adequado para o desenvolvimento da aquicultura, em
especial da carcinicultura, por ser
um de seus segmentos mais estruturados para a viabilização desse
importante programa.

>> Artur Bruno (PT),

>> Ely Aguiar (PSDC)

>> Sergio Aguiar (PSB)

Literatura em dose dupla
reunião de poemas em “Nenhuma
América para Conquistar” e o romance “Crimes Tropicais” são os dois livros
lançados recentemente pelo escritor, compositor e publicitário cearense Ricardo Alcântara. Sendo com Crimes Tropicais a sua
estréia em um dos gêneros literário mais
desafiador: o romance.
Em “Crimes Tropicais”, o olhar do narrador transcreve os acontecimentos na reta
final da ditadura militar. Ele escreve com a
visão de um cidadão que tem em comum a
origem pobre e a conquista da fama e fortuna, à revelia da lei.
E, com “Nenhuma América para Conquistar”, Ricardo Alcântara, recebeu o Prêmio Osmundo Pontes de Literatura, promovido pela Academia Cearense de Letras (ACL).

A

serviço
“Nenhuma América
para Conquistar”
Ricardo Alcântara, 96 páginas 2010,
Editora Escrituras
“Crimes Tropicais”
Ricardo Alcântara, 182 páginas
2010, Editora Escrituras

Nesta obra, o autor faz uma viagem poética
pela latinidade do Novo Mundo. Enquanto
ele descobre novos lugares, desvenda paisagens íntimas e, assim, o caminho se faz,
a um só tempo, o caminho e o caminhar:
a viagem funde horizontes e sentimentos
numa realização única e inseparável.

+cultura
FILME

LIVRO

LIVRO

O que muda para você?
>> Leonardo Borba, Diretor da TV Assembleia
A proposta se baseia na
lei federal nº. 9.452/97 determinando que as Câmaras
Municipais sejam obrigatoriamente notificadas da liberação de recursos federais para
os respectivos municípios. A
iniciativa, além de garantir
mais transparência às ações
do Poder Público, vai possibilitar que tanto vereadores,
como entidades e associações
da sociedade acompanhem
e fiscalizem a execução das
ações a serem realizadas com
os recursos do erário estadual.

A notificação compulsória
da violência praticada contra os
segmentos socialmente desprotegidos, além de propiciar a obtenção de dados estatísticos para
formulação de políticas públicas,
permitiria que as autoridades locais responsáveis pela segurança
pública investigassem as ocorrências e tomassem providências
rápidas para garantir a segurança
das vítimas, justifica o autor da
proposta. O parlamentar ressalta
ainda que, a instituição da medida não acarretaria grandes ônus
para os serviços de saúde.

A grande maioria dos terminais rodoviários do Ceará tem
mais de um piso, dificultando
o acesso, sobretudo, para idosos e pessoas com deficiência.
Com a medida, prefeituras terão
que dotar esses terminais com
elevadores, facilitando assim o
deslocamento dos cidadãos. A
acessibilidade tornou-se uma
das principais bandeiras dos
movimentos sociais e dos diversos programas de governo e visa
garantir o livre acesso a todos os
cidadãos, independente de suas
condições físicas.

Caso venha a ser aprovado,
caberá ao Estado garantir o auxilio
especial de R$ 120 mil a Francisco
das Chagas de Oliveira Souza, pai
de Bruce Cristian vitima de ação
policial. Para Ely,considerando a
gravidade do caso e a comoção
regional e nacional ocasionada
pela ação equivocada da policia,
esta será uma forma de se fazer
justiça aos pais que tanto sofrerão com a perda irreparável de um
filho. Lembra ainda que este ano,
mensagem do Governo Estadual
aprovada na Casa concedeu auxilio semelhante a dependentes de
militares mortos em serviço.

Para o parlamentar, o agronegócio do camarão cultivado, vem
se consolidando como uma importante atividade socio econômica da região do litoral do Ceará
ao gerar oportunidade de negócios, trabalho, renda e divisas nos
municípios costeiros; sobretudo,
por sua capacidade de contribuir,
de forma significativa, para reduzir as desigualdades socias e para
a redução do crescente movimento de migração do meio rural
para os grandes contros urbanos.
O disciplinamento legal da atividade visa orientar a implantação
dos empreendimentos.

“O filme do Daniel Filho, além
de motivar e mostrar a vida
de Chico Xavier, passa uma
lição de vida para o ser humano, e uma sensação de
paz e conforto, através das
ações de Chico, esse grande
médium brasileiro que deu
um exemplo de doação e generosidade ao mundo. Trata-se de uma adaptação para o
cinema que descreve a trajetória do médium, que
viveu 92 anos desta vida terrena desenvolvendo importante atividade mediúnica e filantrópica. Fechava os olhos e colocava no papel poemas, crônicas e
mensagens. Seus mais de 400 livros psicografados,
consolaram os vivos, pregaram a paz e estimularam
caridade. Para os admiradores mais fervorosos, foi
um santo. Para os descrentes, no mínimo, um personagem intrigante”.

>> Pedro Emmanuel, Jornalista

>> César Segundo, servidor da AL

Um livro, no mínimo, excelente.
Tanto como registro histórico,
quanto como obra ficcional. A
riqueza de detalhes impressa sobre cada evento, sobre cada ambiente, cada personagem, cada
viagem, me fez ver San Francisco
na segunda metade dos anos 60.
Hoje se vê o movimento hippie
de San Francisco apenas de forma caricatural, esquecendo sua
importância histórica. Os hippies de San Francisco
compuseram a última geração que realmente tentou
mudar o mundo ‘para melhor’, e sua própria falta
de limites ocasionou sua queda. O autor nos faz ter
essa percepção, mostrando ainda que apenas os que
possuíam o sentimento real de paz, amor e mudança conseguiram superar esse momento e alcançar a
riqueza espiritual.

Filme épico de ação e aventura
que narra a luta entre os colonizadores humanos e nativos
do planeta Pandora, pela extração dos recursos do planeta. “É
um filme lindo em todos os aspectos pois mostra como o ser
humano pode lutar por aquilo
que quer e acredita, seja pelo
bem ou pelo mal.” O filme foi
indicado a nove Oscars no ano
de 2010, sendo vencedor de três, inclusive na categoria Melhor Filme. Foi idealizado por James Cameron
há 14 anos, quando ainda não existiam meios para
concretizar suas ideias. Agora, após quatro anos do
trabalho de produção real, AVATAR nos proporciona
uma inovadora experiência de imersão total no cinema, em que a tecnologia revolucionária que foi inventada para realizar o filme se dilui na emoção dos
personagens e na história arrebatadora.
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Ampliação> Anexo

>> Engenheiro Luís Carlos Girão

>> Obras do Anexo II estão bem adiantadas.

Centro Multiuso da Assembleia fica
pronto ainda este ano.

>> Chefe do Departamento de Engenharia,
Simara Diógenes.

As obras no entorno e na entrada do prédio foram concluídas em setembro.
s obras do Centro Multiuso
(Anexo II), que está sendo
construído pela Assembleia Legislativa seguem em ritmo acelerado e serão concluídas ainda este ano. O novo
prédio situa-se na Rua Barbosa de
Freitas. A chefe do departamento de
engenharia da Casa, Simara Diógenes
informou que o novo complexo, que
terá 17.900m² de área e cujas obras
estão em andamento, vai abrigar a
Universidade do Parlamento Cearense
e vários outros órgãos de serviços da
Assembleia Legislativa. Com oito andares, o prédio sediará ainda, dentre
outros departamentos, o Procon, a
Casa do Cidadão, o Conselho de Altos
Estudos, a Ouvidoria Parlamentar da
Assembleia e um restaurante para os

A

servidores do Legislativo. Contará
ainda com um auditório de 500 lugares e um amplo estacionamento, reforçado com dois subsolos.
No pacote de reformas também
se inclui a construção da central de
serviços para os servidores, que funcionará na Rua Francisco Holanda, e
abrigará a parte administrativa, além
das agências do Banco do Brasil e dos
Correios, que atualmente funcionam
nas dependências da Casa.
O processo de ampliação e reformas na Assembleia Legislativa concluiu uma importante etapa em setembro, com o objetivo de facilitar o
acesso do público e de pessoas portadores de deficiências às dependências
da Casa, ao mesmo tempo em que

garante mais comodidade aos servidores da instituição.
As obras de reforma da calçada no
entorno da Assembleia, a entrada de
acesso ao prédio do legislativo foram
concluídas, assim como a ampliação
dos estacionamentos que agora permitem desafogar o tráfego nas ruas que
cercam a Casa. As obras atenderam ao
que recomenda o Ministério Público
Estadual. A legislação prevê que prédios de uso público e coletivo garantam
acesso a todas as pessoas, sobretudo, de
portadores de deficiências e idosos.
A ampliação do estacionamento da
Casa, tanto para deputados como para
os servidores, facilitou o fluxo de veículos nas proximidades da Assembleia,
uma vez que são ruas e avenidas bas-

tante movimentadas que servem também ao escoamento do tráfego em toda
aquela área do bairro Dionísio Torres.
Segundo a engenheira, Simara Diógenes, a nova rampa de acesso para
entrada e saída dos veículos dos deputados, mais próxima da Rua Francisco Holanda, na lateral do prédio da
AL, alivia os transtornos causados pelos engarrafamentos, principalmente
nos horários de pico.
Luiz Carlos Girão, engenheiro responsável pelas obras, explicou que o
estacionamento disponibiliza 83 novas
vagas, totalizando 251 ao término dos
trabalhos. Essas vagas servem tanto
para os deputados quanto para os servidores da Casa. As obras do estacionamento foram concluídas em setembro.

