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Assembleia fará
concurso público para
renovar seus quadros
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Reeducação> Sustentabilidade

AL lança edital do concurso público

Legislativo busca ações para
reduzir seus próprios

>> Deputado Roberto Cláudio,
Presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará.

Consolidamos no mês de setembro
e estamos lançando, agora em outubro, o Edital do concurso público que a
Assembleia Legislativa do Ceará realiza para seleção de Analista Legislativo,
resgatando um passivo histórico que
visa adequar e modernizar a estrutura do quadro de pessoal e atender às
necessidades da Casa. Nossa meta é
incorporar esses novos servidores até
o mês de abril do próximo ano.
Na busca por ampliar nossos investimentos na qualificação, concretizamos a parceria do Poder Legislativo cearense com as entidades
não governamentais, ao iniciarmos o
Programa de Capacitação para o Terceiro Setor. Com um número de inscrições além do previsto e ministrado
pela Universidade do Parlamento, o
Programa traz como contribuição o
know how na elaboração de projetos, arrecadação e gerenciamento de
recursos, incentivando o setor que
detém um maior conhecimento da
realidade local e muitas vezes opera
com maior eficiência na aplicação
das políticas públicas.
Além disso, a Assembleia Legislati-

va vem dando continuidade ao compromisso assumido com a assinatura
da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) que nos leva a buscar soluções para a redução dos impactos ambientais.
A exemplo do que já acontece com
a Ouvidoria Parlamentar da Casa,
inauguramos em outubro o quadro
“Vamos falar com o Presidente”, em
participação semanal, todas as terças,
no Programa Narcélio Limaverde, da
Rádio FM Assembleia. Um contato que
nos permite prestar contas das ações
da Casa à sociedade cearense, ao mesmo tempo em que leva informações
sobre o que está sendo desenvolvido
no Parlamento estadual.  
Durante este mês lançamos, ainda,
o Programa Protagonismo Infanto-Juvenil que cria os Parlamentos
“Infanto-Juvenil Cearense” e “Jovem
Cearense” para os alunos dos ensinos
médio e fundamental, de escolas públicas e particulares, numa simulação
do exercício do mandato de deputado
estadual. O objetivo é contribuir para
a formação política e educacional dos
jovens cearenses.

espaço do leitor
se ligue!

Escreva você também para o Assembleia Notícias. Sua opinião é muito importante! Envie
um e-mail para alnoticias@al.ce.gov.br e colabore com o nosso jornal.

Cordiais saudações Ana Celia,
Gostaria de deixar registrado a
grande felicidade de toda a minha
família com o documentário, em
especial minha e de meu pai Sergio
Nepomuceno. Quero destacar a
qualidade do material, a pesquisa
feita, e sobre tudo os depoimentos
de pessoas que estudam e gostam da
obra de meu Bisavó. O documentário

ficou vibrante nada monótono como
vemos em alguns, o teor faz com que
pessoas que não acompanham sua
trajetória realmente tenham uma
ideia bem consistente do que Alberto
Nepomuceno significou para a musica
clássica brasileira. A produção foi
muito bem feita, a locutora, cenários de
fundo, os capoeiristas , enfim.........tudo
de primeira grandeza, a forma com que

as fotos foram mostradas tambem,
levando em consideração o belo
homem que Alberto Nepomuceno era,
bem como sua família. A interpretação
das musicas , foi soberba e a seleção
destaca as suas principais obras.
Obrigado por tudo e em especial a você
e sua equipe.
Atenciosamente,
Carlos Alvim

impactos ambientais
As soluções encontradas serão compartilhadas
com toda população cearense
a busca pela conservação do
meio ambiente e pela sustentabilidade na sede do parlamento cearense, a Assembléia Legislativa está
em fase de pesquisa, realizando um
levantamento das ações que podem
diminuir os danos ao ecossistema.
Com isso, além de promover um menor impacto na emissão de gases de
efeito estufa, a Casa do Povo objetiva
levar essas medidas para a população
cearense, fazendo com que sejam
adotadas em residências, escolas,
hospitais, empresas, entre outros.
De acordo com o diretor operacional da AL, Julio Ramon Oliveira,
pequenas mudanças podem fazer
grande diferença. “Se prestarmos
mais atenção no uso que fazemos da
nossa energia, por exemplo, reduzindo o consumo do ar condicionado e
aproveitando mais a luz natural, estaremos de imediato colaborando com

N

o ambiente”, explica.
As medidas fazem parte do programa Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), elaborado pelo
Ministério do Meio Ambiente, adotado pela AL. Desde os mês de agosto,
as pesquisas estão sendo realizadas,
além do estimulo aos funcionários da
casa para praticarem-nas em suas atividades rotineiras. Os servidores vão
receber ainda uma cartilha que está
sendo elaborada, com dicas de como
colaborar com o programa Agenda
Ambiental da Administração Pública
(A3P) e diminuir os danos ambientais.
Além do posto de coleta de pilhas e
baterias que já existe, um treinamento
para a separação de materiais recicláveis, campanha para evitar o uso de
copos descartáveis e o descarte correto de lâmpadas fluorescentes são
algumas das atividades que serão realizadas no próximo semestre.

Saiba o que é a A3P
A Assembleia aderiu à A3P em
junho deste ano, durante Sessão Itinerante em Guaramiranga, quando
o presidente Roberto Cláudio (PSB)
assinou um termo de integração.
Elaborado pelo Ministério do Meio
Ambiente, o programa tem como objetivo estimular os gestores públicos
a incorporar princípios e critérios de
gestão socioambiental em suas ativi-

dades rotineiras. Para o presidente, a
iniciativa “dará início a uma série de
novas rotinas e práticas, mostrando
à sociedade cearense que a AL está
comprometida com o novo modelo
de desenvolvimento”. A Casa também
aderiu ao projeto de “emissão neutra
de gás carbônico”, que visa contabilizar a emissão do gás e compensá-la
com o plantio de árvores.

Como minimizar impactos ambientais
 Utilizar recursos não descartáveis para anotações de recados
 Substituir papéis por lousa ou quadro negro
 Levar embalagens e recipientes de casa para fazer compras, evitando
inúmeras sacolas plásticas no lixo
 Dê preferência a certos produtos em relação a outros, como lâmpadas
de baixo consumo (fluorescentes)
 Cartuchos de impressora recarregáveis
 Limpar ou trocar os filtros do ar-condicionado
 Escolha aparelhos domésticos de baixo consumo energético
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Ações> Balanço

QUADROS > Seleção

Presidente faz, semanalmente, prestação de
contas na Rádio FM Assembleia.
Quadro “Vamos falar com o Presidente” estreou no início de outubro no Programa do Narcélio

Assembleia lança edital de convocação para concurso público
Sessenta e três vagas terão convocação imediata e 37 serão para cadastro de reserva
A Assembleia Legislativa do
Ceará abriu inscrição, no dia 17
de outubro, para o concurso público
de seleção de 63 analistas legislativos
para convocação imediata e 37 para
cadastro de reserva em áreas como
Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design Gráfico, Direito, Estatística,
Fonoaudiologia,
Geografia,
História, Informática, Jornalismo, Língua Portuguesa, Publicidade e Sociologia. A remuneração é de R$
1.260,00 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.
O edital de convocação foi lançado
pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cláudio (PSB), após ser analisado
pela área técnica da Casa.
O concurso, segundo informou o
parlamentar, será executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/
UNB), um dos mais renomados do País.
“O último concurso realizado pela Casa

A

>>Presidente da Comissão
Coordenadora do Concurso, César
Espíndola Frota.

foi na década de 80 e esses servidores
se aproximam da aposentadoria, sendo
necessária, portanto, a renovação dos
quadros”, justificou o Presidente.
As inscrições serão admitidas somente via Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/

alce2011, devendo ser solicitada no período entre 10 horas do dia 28 de outubro
de 2011 e 23 horas e 59 minutos do dia
11 de novembro de 2011, observado o
horário oficial de Brasília/DF. O valor da
taxa de inscrição é de R$ 85,00 (oitenta
e cinco reais).
Conforme estabelece o Edital, o
concurso constará de duas provas objetivas, de caráter eliminatório, sendo
uma de conhecimentos básicos e outra
de conhecimentos específicos; uma
prova discursiva, de caráter classificatório; e uma avaliação de títulos, também de caráter classificatório. As provas objetivas e a discursiva para todos
os cargos/área de conhecimento serão
aplicadas na data provável de 18 de
dezembro de 2011, no turno da tarde.
De acordo com o presidente da
Comissão Organizadora do Concurso,
César Espínola Frota, que é também o
titular da Diretoria Adjunta Administrativa Financeira da AL, o concurso
ofertará um total de 100 vagas, sen-

do 63 para convocação imediata e as
outras 37 para cadastro de reserva.
Os aprovados no cadastro de reserva
podem ser chamados até dois anos
após a divulgação do resultado. “Sinto-me gratificado de participar desse
processo que considero um meio de
fazer parte da história da Casa, ajudando a escrevê-la”, disse César Frota.

serviço
Será admitida a inscrição
somente via Internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.
br/concursos/alce2011 , solicitada
no período entre 10 horas do dia
28 de outubro de 2011 e 23
horas e 59 minutos do dia 11 de
novembro de 2011, observado o
horário oficial de Brasília/DF.
Valor da taxa de inscrição: R$
85,00 (oitenta e cinco reais)

>>Presidente Roberto Cláudio em sua primeira participação no programa Narcélio Limaverde

sociedade cearense conta com
mais um canal de comunicação
com o Poder Legislativo do Estado. Trata-se do quadro “Vamos falar com o
Presidente” inserido no programa Narcélio Limaverde, da FM Assembleia (96,7
MHz). Nesse quadro, o presidente da
Casa, deputado Roberto Cláudio (PSB),
faz, semanalmente, uma prestação de
contas das ações da Casa à sociedade
cearense. Sua primeira participação
aconteceu no dia 4 de outubro.
O quadro vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 8h40. Roberto Cláudio leva aos ouvintes informações das
ações que são desenvolvidas no Parlamento estadual, tanto no que se refere a
atuação parlamentar como no que toca
a sua gestão à frente da atual Mesa Diretora. Para o presidente, o espaço semanal
na rádio é uma oportunidade para que

A

“Certamente há muitas curiosidades e críticas
que precisam ser respondidas. É mais um
espaço de transparência e de prestação de
contas do Parlamento cearense”,
Presidente Roberto Cláudio
a Mesa Diretora possa dar respostas aos
questionamentos que são levados a FM
Assembleia no decorrer da semana.
O Presidente destacou que a idéia é
abrir um canal direto de comunicação
com o cidadão, como faz a Ouvidoria da Casa às sextas-feiras no mesmo programa. “Certamente há muitas
curiosidades e críticas que precisam
ser respondidas. É mais um espaço de
transparência e de prestação de contas
do Parlamento cearense. Espaço para

que publicamente, prestemos contas
do que estamos fazendo e justificando
nossas decisões”, comentou, ressaltando a grande audiência e respeitabilidade
do programa Narcélio Limaverde.
Na estréia, o parlamentar destacou
o concurso que será realizado brevemente na Casa. Serão selecionados 63
analistas legislativos para convocação
imediata e 37 para cadastro de reserva
em áreas como Administração, Ciências
Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências

Econômicas, Design Gráfico, Direito,
Estatística, Fonoaudiologia, Jornalismo
e Publicidade, dentre outras.
O presidente da AL comentou ainda ações de sua gestão para adequar
e modernizar a estrutura do quadro de
pessoal da Casa. Ele destacou a implantação do Sistema de Gestão de Qualidade, a criação do programa de estágio, a
melhoria na segurança da informação,
a reforma administrativa com uma atualização cadastral, a digitalização e virtualização de documentos e processos,
além da implantação de uma estrutura
para rede sem fio e da ampliação da
banda de acesso à internet.
Outra preocupação da Mesa Diretora,
de acordo com o presidente, é a adoção
de ações internas de responsabilidade
ambiental e também com os fornecedores, dentro de uma agenda ambiental de
administração pública. Roberto Cláudio
destacou o programa Pegada Carbônica, que calcula a emissão de Gases de
Efeito Estufa (GEE). O trabalho é uma
das etapas do Pacote de Gestão que visa
à implantação de mudanças e ações de
sustentabilidade na Casa. A Pegada Carbônica promove a compensação de GEE,
por meio do plantio de árvores em áreas
de preservação permanente.

serviço
O programa Narcélio Limaverde
vai ao ar de segunda a sexta, das
7h30 às 9h. Aos sábados são
apresentados os destaques de
semana, a partir das 10h.
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flash do parlamento

Assembleia realiza
sessão itinerante em
Lavras da Mangabeira
A Assembleia Legislativa do Ceará realizou no dia sete de outubro,
em Lavras da Mangabeira, a sua segunda sessão itinerante de 2011. A
iniciativa foi dos deputados Danniel Oliveira (PMDB) e Heitor Férrer
(PDT), ambos naturais de Lavras. Os trabalhos foram abertos pelo
presidente da AL, deputado Roberto Cláudio (PSB), que destacou a
importância da presença do Parlamento Estadual no interior do Ceará,
para conhecer mais de perto os problemas da população.

>> Instalação da Sessão Itinerante da AL na Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira

>> Deputado Heitor Férrer (PDT)

>> Deputado Danniel Oliveira (PMDB), presidente Roberto Cláudio (PSB) e deputado Heitor Férrer (PDT)

>> Deputado Danniel Oliveira (PMDB)

>> Deputado Perboyre Diógenes (PSL)

>> Tomaz Holanda (PMN)

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB)

>> Deputado Neto Nunes (PMDB)

>> Dra. Silvana (PMDB)

>> Deputado Carlomano Marques (PMDB)

>> Deputado Júlio César Filho (PTN)

>> Vista do plenário da Câmara Municipal de Lavras durante a Sessão Itinerante da AL
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Dia da Criança> Comemorações

Cooperação > Entidades

AL lança programa Protagonismo Infanto-Juvenil
Entidades que atendem crianças e adolescentes recebem homenagens
Assembleia Legislativa do Ceará
lançou no dia 10 de outubro, no
Plenário 13 de Maio, o Programa Protagonismo Infanto-Juvenil, que compreende o “Parlamento Infanto-Juvenil
Cearense e o “Parlamento Jovem Cearense”. Como parte das comemorações
do Dia da Criança, a sessão solene realizada também homenageou entidades e
órgãos que atendem e trabalham com
crianças e adolescentes. A iniciativa teve
a frente as comissões da Infância e Adolescência, presidida pela deputada Beth
Rose (PRP), e da Juventude, presidida
pelo deputado Júlio César Filho (PTN).
O Programa Protagonismo Infanto-Juvenil, que institui o “Parlamento
Infanto-Juvenil Cearense” e o “Parlamento Jovem Cearense”, foi criado por
ato deliberativo da Mesa Diretora e é
voltado para estudantes da 5ª a 9ª série
do Ensino Fundamental II, e do 1º ao 3º
ano. O objetivo é possibilitar aos estudantes das escolas públicas e privadas
a vivência do processo democrático e
do trabalho legislativo de um deputado estadual. Para o presidente da Casa,
deputado Roberto Cláudio (PSB), o programa “proporcionará aos participantes
a experiência de reflexão sobre temas
específicos e problemas de maior interesse da coletividade, além de mostrar o
funcionamento do Parlamento”.
Cada parlamento terá 46 representantes, a exemplo da Assembleia do
Ceará. Os deputados juniores aprendizes do Parlamento Infanto-Juvenil vão
atuar durante três dias. Já os deputados
jovens aprendizes participarão de 12
sessões plenárias. Nesta primeira edição, os estudantes vão ter como pauta

A

Aula inaugural do programa de capacitação no Plenário 13 de Maio

Assembleia inicia capacitação para o terceiro setor
Programa visa a cooperação com as entidades não governamentais
Assembleia Legislativa do Ceará,
por meio da Universidade do
Parlamento Cearense (Unipace), deu início ao programa de capacitação para o
terceiro setor. A iniciativa do presidente
da Casa, deputado Roberto Cláudio
(PSB), visa à cooperação entre o Legislativo e entidades não governamentais. O
curso, que é gratuito e destinado a profissionais que atuam em entidades e
organizações da área, integra uma das
vertentes de atuação da Universidade
do Parlamento já definidas pelo presidente da AL no início de sua gestão, que
inclui as carreiras legislativas, a capacitação da gestão pública e a capacitação
do terceiro setor.
Para o deputado Roberto Cláudio,
“é importante que a comunidade e as
entidades saibam como elaborar projetos, arrecadar e gerir recursos” uma vez
que é o terceiro setor que tem melhor
conhecimento da realidade local e, muitas vezes, mais eficiência na aplicação
de políticas públicas, podendo assim
constituir um elo importante entre a
comunidade e a captação das demandas sociais pelo Parlamento.

A

É importante que
a comunidade e as
entidades saibam
como elaborar
projetos, arrecadar
e gerir recursos”
Deputado Roberto Cláudio,
Presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará

A aula inaugural do curso aconteceu
na noite do dia 28 de setembro, no Plenário 13 de Maio. “Pesquisas apontam
que existe uma grande fragilidade na
gestão e captação de recursos por parte
dessas entidades, por isso é tão necessário o aperfeiçoamento de alguns fatores
decisivos para o sucesso desses agentes
que prestam um grande serviço à sociedade”, afirmou a presidente da Unipace, deputada Patrícia Saboya (PDT).

A Universidade realizou ainda a apresentação técnica do Programa. De
acordo com a presidente da Unipace,
deputada Patrícia Saboya (PDT), o curso
foi criado a partir de uma preocupação
com as necessidades da população e
vem para suprir os desafios enfrentados por essas organizações. A diretora
técnica da Unipace, Silvana Figueiredo,
informou que a instituição é uma escola
do Poder Legislativo que tem a missão
de gerar e trazer conhecimento para a
parcela da população que não é atendida em outras instituições educacionais.
Segundo a diretora de Educação a
Distância da Universidade, Ana Célia
Freire, o curso é dividido em três módulos: o primeiro trata sobre a gestão do
terceiro setor, deveres e obrigações; o
segundo refere-se à gestão de projetos
e o último trata da gestão de pessoal. Ela
informa que o número de inscrições superou a expectativas dos organizadores,
e, por isso, foi dividido em duas turmas.
O Programa de Capacitação para o Terceiro Setor terá duração de quatro meses, e visa ajudar as entidades a superar
dificuldades. “Esse projeto foi planejado

pra atender mais a cerca de 600 pessoas,
mas tivemos uma adesão em massa e
iremos começar com 1.500 integrantes
de entidades do terceiro setor, tanto no
interior como na capital. Nos municípios
do Interior, as aulas chegarão via teleconferência”, explica Silvana Figueiredo.
Silvana destacou ainda que, em
Fortaleza, as aulas presenciais acontecem no Auditório Murilo Aguiar
da Assembleia Legislativa, na própria
Unipace, no Centec Sede e no Centro
Vocacional Tecnológico (CVT) Portuário, no Lagamar e no Conjunto Ceará.
Segundo ela, a locação dos alunos foi
feita de acordo com o CEP do endereço
informado na inscrição.
A diretora técnica informou também
que os municípios do interior participantes do Programa são: Aracati, Aracoiaba, Beberibe, Brejo Santo, Itaiçaba,
Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte,
Piquet Carneiro, Quixeramobim, Santa
Quitéria, Sobral e Tauá. Por fim, Silvana
falou sobre o corpo docente do curso,
formado por professores mestres e especialistas, que têm envolvimento com
a temática do programa.

o tema “Drogas: Como prevenir?”. Para
abordar a temática, eles passarão por
atividades de formação teórica e prática com mini-cursos, oficinas, debates
e visitas técnicas. O resultado do trabalho desenvolvido durante o período dos
parlamentos culminará com a apresentação de um conjunto de propostas de
ação, entre as quais projetos que serão
apreciados e encaminhados pelas comissões envolvidas no programa.
Na sessão solene em homenagem
ao Dia das Crianças, placas comemorativas foram entregues a oito instituições indicadas pelos deputados
Bethrose (PRP) e Júlio César Filho
(PTN). São elas: Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente
do Ceará (Cedca-CE); Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef);
Instituto da Infância (Ifan); Instituto
de Promoção da Nutrição e do Desenvolvimento Humano (Iprede); União
dos Escoteiros do Brasil, Associação
Beneficente ao Menor Carente do
Parque São José; Coordenadoria Estadual dos Direitos; e Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (Proerd). Na oportunidade,
os deputados Júlio César e BethRose
receberam o Lenço do Escoteiro da
União dos Escoteiros do Brasil e a biografia do ex-escoteiro e ex-presidente
da República, José Alencar.

Parceiros
São parceiros no Programa,
que tem à frente as comissões
de Infância e Adolescência e
de Juventude da Assembleia,
a Universidade Federal do
Ceará (UFC), Secretaria de
Estadual de Educação (Seduc),
Associação dos Municípios
e Prefeitos do Estado do
Ceará (Aprece) e a Associação
para Desenvolvimento dos
Municípios (APDM).
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Ação Parlamentar

cultura
alIndica

Confira as ações e projetos dos parlamentares

O deputado Idemar Citó (DEM)
propôs, por meio de projeto de
lei , a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Futebol
Profissional denominado Bola
da Vez. Pela proposta, os clubes
profissionais participantes da 1º,
2º e 3º divisões do Campeonato
Cearense de Futebol e de competições nacionais poderão captar
recursos junto a contribuintes do
ICMS. O projeto estabelece entre
outras medidas, que o campeão
cearense e vice da 1º divisão poderão captar R$ 500 mil e R$ 300
mil, respectivamente, e os demais
participantes nas três divisões, R$
200 mil cada clube.

COMENDA
MARIA DA PENHA

MEIA PASSAGEM
INTERMUNICIPAL

ISENÇÃO
PARA TÁXIS

POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

Nos 5 anos de promulgação
da Lei Maria da Penha, a deputada
Rachel Marques (PT) está propondo
a instituição da Comenda Maria da
Penha. O objetivo é agraciar ativistas
ou instituições que protejam e promovam os direitos das mulheres e a
aplicação da Lei. O agraciado será escolhido por uma comissão composta
por representantes da AL, Justiça
Internacional, OAB/CE, Ministério
Público do Estado, Coordenadoria
Estadual de Políticas para mulheres,
Secretaria de Direitos Humanos de
Fortaleza e Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher. O prêmio será
entregue no dia 7 de agosto.

Projeto de indicação de autoria
da deputada Fernanda Pessoa (PR),
propõe a instituição da meia passagem aos estudantes nas empresas
concessionárias de transportes rodoviários intermunicipais no Ceará.
A iniciativa em apreciação na AL,
visa beneficiar estudantes da rede
pública e privada. Para ter direito ao
benefício, o aluno deverá comprovar
a condição de estudante perante comissão a ser formada por membros
representantes do governo estadual,
dos estudantes e do Sindicato das
Empresas de Transportes do Estado.
Segundo ela, a medida já foi implantada com sucesso no Pará.

O deputado Mário Hélio (PMN)
é autor do projeto de indicação que
propõe a isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS) na compra de automóveis para utilização
como táxi. Pela proposta, poderão
obter a isenção para adquirir veículo com potência igual ou inferior
a 2.1 os permissionários de serviço
de táxi legalizados. O texto estabelece ainda que em caso de furto,
roubo ou perda total do veículo, o
taxista poderá fazer uso da isenção,
independentemente de prazo, para
aquisição de outro carro a ser usado no exercício de sua profissão.

Projeto de indicação do deputado Delegado Cavalcante (PDT) propõe a criação da Secretaria de Políticas sobre Drogas. O órgão teria como
atribuições o acompanhamento das
ações de repressão ao tráfico e uso
de drogas; apoio as ações de prevenção ao uso de drogas e redução
de danos; apoio e fiscalização as
ações de tratamento de dependentes químicos e a implementação e
apoio de programas educacionais
para o enfrentamento às drogas. O
projeto especifica a composição da
estrutura da secretaria e propõe a
integração do Conselho Estadual de
Políticas Públicas Sobre Drogas.

>>Idemar Citó (DEM)

>>Rachel Marques (PT)

>>Fernanda Pessoa (PR)

>>Mário Hélio (PMN)

>>Delegado Cavalcante (PDT)

Com a implantação da medida,
será oferecido um abatimento de
50% na tarifa de ônibus aos estudantes que residem em municípios do interior e estudam em
outras cidades. A meia passagem
intermunicipal vai ajudar a universalização do acesso à educação municipal. Além do benefício
econômico aos estudantes, também contribuirá com o aspecto
emocional, permitindo aos jovens
passar os finais de semana com
suas famílias. O Ceará conta com
2.497.660 estudantes de 5 a 19
anos, dos quais 1.378.758 estão
fora do aglomerado urbano.

Segundo Mário Hélio, o exercício da profissão de taxista exige a utilização de veículos novos
e condizentes com a crescente
demanda da população e dos
inúmeros turistas que visitam e
trazem riquezas para o Estado.
Para ele, não se justifica mais
que o taxista tenha que aguardar um prazo, a fim de obter a
garantia do benefício, quando
essa iniciativa só trará benefícios
para a categoria e para o usuário. De acordo com a proposta, o
taxista poderá trocar de carro a
cada dois anos, com isenção do
ICMS na compra.

As drogas tornaram-se o
problema do século. No Ceará, o
número de usuários de crack tem
alcançado índices alarmantes e o
resultado é o verdadeiro extermínio de jovens na faixa etária entre
14 e 21 anos. A Comissão de Defesa Social e a Subcomissão de Enfrentamento às Drogas da AL têm
debatido o problema. Segundo
Cavalcante, presidente de ambas,
uma das conclusões chegadas é
que a questão não pode ser tratada de forma isolada, por uma
coordenadoria, mas sim como
política pública por uma Secretaria de Políticas Sobre Drogas. .

BOLA DA VEZ

Maracatu e Orixás na
visão da xilogravura
egundo a linguagem africana,
Orixás são divindades intermediárias entre o Deus Supremo (Olorum) e
o mundo terrestre. Após quatro anos de
pesquisa, o artista cearense João Pedro
do Juazeiro, teve como ponto de partida os rituais e as divindades africanas
para elaborar sua exposição “Maracatu
e Orixás”. Mergulhando no imaginário
popular, o artista que também é poeta
popular, mostra a técnica da xilogravura
colorida em 12 trabalhos.
Segundo João Pedro esta é a primeira exposição do gênero exposto no
Ceará, retratando as figuras das nossas raízes culturais e, principalmente, à
religiosidade. Para ele, os símbolos são
os mesmos em todas as religiões, porém, recebe nomes diferentes. “O Senhor Ogum, tem a sua representação
católica correspondente a São Jorge,
o Senhor Oxóssi como São Sebastião,
Iansã como Santa Bárbara, Abaloaê é

S

São Lázaro, Oxaguian é Jesus Cristo,
dentre outros”, explicou.
Apesar de carregar o sobrenome de
Juazeiro, João Pedro nasceu em Ipaumirim, indo para a terra do “Padim”
com apenas um ano de idade. E, mesmo
sendo religioso, fiel e afilhado do Padre
Cícero Romão Batista, ele ressalta a importância do artista em trabalhar sem
preconceito com qualquer tema.

serviço
A exposição “Maracatus e Orixás”,
de João Pedro do Juazeiro,
estará em cartaz na galeria do
Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de
Queiroz, 1740) até 4 de novembro.
Visitação de segunda à sexta, das
10 horas às 18 horas. Gratuito.
Contato: (85) 3452.9090

O que muda para você?
O objetivo da proposta é dar
aos clubes uma fonte de renda
que garanta condições para investir na sua profissionalização.
Uma das dificuldades de concorrer com outros centros esportivos é a falta de receita para
se estruturar. Segundo Idemar,
as agremiações cearenses têm
apresentado um bom potencial,
demonstrando que podem figurar entre os grandes clubes do
futebol nacional. Hoje, o Estado
tem clubes disputando as quatro
divisões do futebol brasileiro: Ceará, Icasa, Fortaleza, Guarany de
Sobral e Gurani de Juazeiro.

A homenagem pretende estimular cada vez mais iniciativas
e atitudes voltadas a combater
a violência e proteger a mulher
da violência doméstica. A Lei
que protege as mulheres recebeu o nome de Maria da Penha
em homenagem à farmacêutica
cearense Maria da Penha Maia
Fernandes. Com muita dedicação
e senso de justiça, ela mostrou
para a sociedade a importância de
se proteger a mulher da violência
sofrida no ambiente mais inesperado, seu próprio lar, e advinda do
alvo menos previsto, seu companheiro, marido ou namorado.

+cultura
CD

FILME

LIVRO

The Dark Side of the Moon –
Experience Edition
(2 CD - Remastered–2011)

A Lenda do Pianista do Mar

Família, desconhecidos sob
o mesmo teto

O primeiro de uma série de versões
expandidas dos álbuns clássicos
da banda britânica de rock progressivo/psicodélico Pink Floyd,
que será lançada até 2012. O digipack contem o álbum original remasterizado, um disco de material ao vivo e um encarte. A remasterização
traz a tona detalhes sonoros só agora possíveis de
ouvir, com a tecnologia atual. Além disso, o material
traz gravações inéditas da banda, em um CD Bônus,
que nunca foram lançadas oficialmente, nesse caso
o show ao vivo em Wembley(1974). Trata-se de um
dos álbuns mais vendidos e mais aclamados pela crítica de todos os tempos.

A Lenda do Pianista do Mar (The
Legendo of 1900 - ano 1998)
conta a história de um garoto
que nasce em um navio, em alto-mar, ganhando o nome do ano
em que nasceu: 1900. A criança
cresce num mundo de fortes
ventos tempestuosos e cobertas
balançando, conhecendo toda a
existência disponível a seu toque nos confins do transatlântico em que nasceu. Já
crescido, seu talento natural no piano chama a atenção da lenda do jazz Jelly Roll Morton, que sobe a
bordo para desafiar 1900 para um duelo. Indiferente
com sua súbita notoriedade, 1900 mantém sua fidelidade ao mar, sempre inspirado pelo som do oceano.

O livro do professor Pedro Júnior
é um convite a mudança de realidade em muitos lares das famílias
brasileiras. Lares onde o isolamento marca as relações, com os pais
envolvidos em suas rotinas de trabalho e os filhos atentos aos jogos
eletrônicos e as redes sociais. Com
idéias simples e de fácil aplicabilidade, o autor relata experiências
compartilhadas com outras pessoas que resgataram
o convívio familiar. O livro está sendo consagrado
como uma referência na melhoria dos relacionamentos entre pais, filhos, cônjuges e irmãos. À venda
na livraria Saraiva MegaStore
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LEGISL@TIVOS
NORDESTE
Numa parceria entre Senado Federal e Assembleia
Legislativa, o Ceará foi palco de um debate em defesa de
mais investimentos no Nordeste. A iniciativa foi do senador
José Pimentel (PT-CE), com apoio do presidente da AL,
deputado Roberto Cláudio(PSB).

BEBIDAS ALCOÓLICAS

#eucurtoessacidade
divulga nomes dos
nove semifinalistas
s nove semifinalistas que
concorrem ao prêmio PNUD/
Assembleia #eucurtoessacidade já
foram escolhidos e tiveram seus nomes divulgados. O concurso elegerá
as melhores práticas de erradicação
da pobreza no Estado do Ceará. Lançado no último dia 17 de agosto pelo
presidente da Assembleia, deputado
Roberto Cláudio (PSB), o prêmio é
uma parceria da Casa com o Governo do Estado e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud) e tem a finalidade de reconhecer, incentivar e difundir práticas
para a erradicação da pobreza no Estado, motivando o poder municipal.
Entre os semifinalistas está o
projeto “Formação de Jovens e Geração de Renda (Pirambu Digital)”,
de Fortaleza, experiência empreendedora nascida no contexto da
economia solidária, que tem como
principal meta a inclusão social por
meio da tecnologia digital.
Outro semifinalista é o projeto
“Tecnologia Social de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Agência de
Desenvolvimento Econômico Local)”,

O

de Pentecoste, resultado da mobilização de jovens de comunidades rurais
do semiárido cearense, que tiveram a
oportunidade de ir para a Universidade.
O projeto “Ação Digital” (Prefeitura
de Russas), promove a inclusão sócio-digital da população, capacitando
continuamente crianças, jovens e adultos carentes em software livre. “Escolinha de futebol atleta cidadão” é o
nome do projeto da Prefeitura de Brejo
Santo que organiza as escolinhas de
futebol e beneficia 900 crianças de 9 a
17 anos. O objetivo é combater a evasão escolar e as drogas, além de melhorar os aspectos físicos e psicomotores
através da prática do futebol e futsal.
Também classificado, ”Alianças da
Cidadania” da Prefeitura Municipal
de Irauçuba, garante espaço de participação popular na gestão municipal.
Também foram classificados para
as semifinais : “Agente da Educação”
(Prefeitura de Iguatu); “Mãe Nutrida” (Prefeitura de Pacatuba); “Desenvolvendo Gerações (Instituto de
Educação Portal – IEP)”, de Pacajus,
e “Estratégia Trevo de Quatro Folhas”
(Prefeitura de Sobral).

A Assembleia Legislativa realizou audiência na Comissão de
Seguridade Social e Saúde para abordar o uso abusivo de
bebidas alcoólicas. A deputada Mirian Sobreira (PSB) foi a
autora do requerimento e o evento contou com a presença
do deputado federal João Ananias (PC do B-CE).

EDUCAÇÃO
No 7º Fórum de Ideias Inovadoras (FIP) realizado em
setembro, o tema “Juventude no Contexto da Vida
Contemporânea”, foi tema da palestra do deputado
federal Ariosto Holanda (PSB-CE). O evento contou com a
participação do presidente da Comissão da Juventude da
Casa, deputado Júlio César Filho (PTN)

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assembleia sediou no dia 19/09 debate promovido
pela Subcomissão Especial da Câmara Federal, que vai
acompanhar o Sistema Único de Assistência Social
(Suas). O evento contou com a presença do presidente
da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social,
deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE),
do deputado federal Artur Bruno (PT-CE) e da deputada
Fernanda Pessoa (PR).

Combate às Drogas
Conhecer a realidade da questão das drogas, debatendo
ações e soluções foi o objetivo do Seminário Estadual de
Combate às Drogas realizado na Assembleia. Coordenado
pelo deputado federal Domingos Neto (PSB-CE), tem o apoio
do Pacto pela Vida, do Conselho de Altos Estudos, presidido
pelo deputado Lula Morais (PC do B).
A coluna é um espaço exclusivo para divulgar as ações da Assembleia do
Ceará em parceria com nossos representantes no Congresso Nacional.
Escreva pra nós: alnoticias@al.ce.gov.br

