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Educação
interativa
A Universidade do Parlamento
implanta projeto de educação
interativa, que visa qualificar
servidores cearenses por
meio de curso à distancia,
viabilizado pelo sistema de
videoconferência da União
Interativa do Legislativo do
Ceará. [3,12]
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AL busca
soluções
para queda
nos repasses
do fpm
[4]
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Carta ao Leitor

Cursos > Educação à distância

AL debate queda dos repasses do FPM

União Interativa do Legislativo completa um ano
O programa possibilita a realização de audiências públicas em videoconferência com os municípios.
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Olá caro leitor! Estamos de volta
com mais informações para você porque, afinal, o Legislativo Estadual é o
centro das discussões e debates de
assuntos do seu interesse. Neste número você acompanha o resultado da
audiência publica que discutiu o corte de verbas no repasse do Fundo de
Participação dos Municípios.
O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho,
continua firme na sua determinação
de compartilhar ações. Ele lançou na
4ª reunião do Parlamento Nordestino,
dia 27/03, em João Pessoa (PB), a idéia
de criação da União Nordestina formada pelos nove estados da região.
E em tempo de crise financeira
mundial, a ordem é economizar. Para
isso, está sendo implantado o Protocolo de Requerimento Virtual que vai
diminuir gastos com papel na AL.

Também na pauta do Legislativo,
a definição da zona de litígio na divisa
dos estados do Piauí e do Ceará. As
Assembléias Legislativas dos dois estados já iniciaram os primeiros debates em torno do tema.
Você também vai conhecer a evolução do programa União Interativa
do Legislativo (Unilece) que completou seu primeiro ano de atividades em
março. Também completou um ano o
Centro de Atendimento ao Cidadão,
órgão da Ouvidoria Parlamentar.
Confira também o novo projeto
que está sendo iniciado pela Universidade do Parlamento Cearense. Voltado para a educação interativa, ele vai
utilizar o sistema de videoconferência
da Unilece para chegar a todo o interior do Estado.
Boa leitura e continue colaborando conosco!

Foto banco de dados AL

programa União Interativa do
Legislativo (Unilece) completou
seu primeiro ano de atividades em
março. Só nesse semestre o Alecemídia
- uma das ferramentas do programa
que oferta educação à distância – já
conta com 2.110 alunos matriculados.
O projeto já trabalha a oferta de dois
novos cursos: Redação Legislativa e
Parlamento Municipal.
O programa foi idealizado pelo presidente da Casa, deputado Domingos
Filho (PMDB), com o objetivo de integrar
o Legislativo estadual às câmaras municipais cearenses, além de ser uma ferramenta efetiva na capacitação de servidores e levar, por meio do seu sistema de
videoconferência, as audiências públicas

O

É um mecanismo
de educação do
Legislativo cearense.
Também promove
a interação da
Assembléia com as
demais casas políticas
do Estado.
> Dep. Gony Arruda (PSDB), presidente
da União Interativa do Legislativo.

e demais debates a todo interior cearense em tempo real. A União Interativa
viabilizará, por exemplo, a formação em
Gestão Pública por educação à distância,
que será oferecida pela Universidade do
Parlamento Cearense.
A Unilece é coordenada pelo primeiro vice-presidente da Assembléia, deputado Gony Arruda (PSDB). No último dia
30 de março, durante o XXV Congresso
Estadual de Vereadores do Ceará, o presidente da Assembléia, deputado Domingos Filho (PMDB), proferiu uma palestra
sobre os trabalhos e ações da Casa. Ele
destacou a ação da Unilece, chamando
atenção para as quatro ferramentas do
programa, como a Audiência Pública
Interativa, que possibilita a transmissão

das audiências públicas para os municípios através de videoconferência, e o Interlece, que oferece consultoria gratuita
feita pela AL aos vereadores. O projeto
conta ainda com a Legioteca que funciona como uma biblioteca de leis no
Portal da Assembléia.

saiba+
Tenha mais informações sobre o
Interlece no portal da Assembléia
Legislativa (www.al.ce.gov.br)
para ver as ofertas de cursos do
Programa e fazer consultas sobre
leis, entre outras informações.

Seminários > Pacto das Águas
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Sra. Editora,
Na qualidade de leitor assíduo do
Informativo Assembléia, que já está na
sua 23° edição, fiquei muito feliz ao ver
que Patativa do Assaré não está sendo
esquecido pelos meios de comunicação,
como vem ocorrendo com outras pessoas ilustres. Quem já teve a oportunidade
de ler a poesia “Triste Partida” ou como
melodia, cantada pelo o rei do baião,
pode avaliar de fato a inteligência desse
imortal que nunca frequentou uma
escola. Essa inteligência primorosa e privilegiada que ele tinha, só podia ser uma
dádiva de Deus. Realmente, “despertar
o interesse dos cearenses e brasileiros
a conhecerem as várias facetas de
Patativa” é por demais significante. Se já
gostava de folhear e ler esse Informativo,
doravante ficarei mais atento para não

se ligue!
perder nenhuma edição.
Atenciosamente,
Francisco das Chagas Rocha
(Cagece) Fortaleza-CE.

Olá Silvia Goes
Li hoje pela primeira o AL NOTICÍAS e
adorei. A maneira dinâmica e objetiva
do informativo com a qual você e sua
equipe trabalham é fantástica. Aproveitando a oportunidade, gostaria
de parabenizar o Dep. Augustinho
Moreira(PV) e o Dep. Artur Bruno(PT)
pelos projetos apresentados. E espero
que ambos sejam aprovados.
Atenciosamente,
Elzilene Nóbrega - Pacajus - CE

Gostei muito das noticias do jornal de
vocês, abordam temas interessantes. O

Escreva você também para o
Assembléia Notícias.
Sua opinião é muito importante!
Envie um e-mail para
assembleianoticias@gmail.com
e colabore com o nosso jornal.

que eu mais gostei foi o da emancipação da Grande Jurema, um lindo distrito
que merece ser uma cidade, nela há uma
população que quer seus direitos perto
deles e não lá no centro de Caucaia. Ela
precisa de uma atenção melhor. A Grande Jurema precisa ser emancipada, pois
recebe pouca atenção da prefeitura de
Caucaia e por ela ter grandes meios de
um cidade. Gostei muito da manchete
falando sobre esse assunto
Francisco David da Silva Ferreira
Jurema - Caucaia - CE

Propostas dos municípios consolidam Planos Regionais
irmar pactos regionais e consolidar as propostas de políticas
públicas coletadas nos municípios, formulando Planos Estratégicos” - esses
são objetivos dos Seminários Regionais
do Pacto das Águas em andamento
desde março (confira calendário). Os
Seminários, que seguem até maio, serão
realizados nas regiões próximas de cada
bacia hidrográfica, consolidando, portanto, os Planos Estratégicos Regionais.
Ao final, a sociedade contará com
11 planos que formarão um Plano Estratégico Estadual de Recursos Hídricos. Entre os eventos já realizados em
Crateús, Tauá, Barbalha e Nova Jaguaribara, a problemática comum a diversas
bacias do Ceará são objeto de discussão,

“F

vislumbrando-se soluções. Conforme
o secretário-executivo do Conselho de
Altos Estudos (que articula o Pacto das
Águas) Eudoro Santana, os problemas
principais são: a falta de abastecimento
das populações dispersas, chamadas
difusas; a garantia de saneamento a fim
de prevenir a poluição dos mananciais
e a necessária revitalização das matas
ciliares e vegetações nativas.
O Pacto das Águas mobilizou os
municípios cearenses por meio das Oficinas Regionais ocorridas em janeiro e
fevereiro, para que fossem realizados os
chamados “Diálogos Municipais”. Foram
agendados 146 encontros para debater
os problemas locais e receber propostas
para elaboração de políticas públicas.

Calendário abril-maio
Dia
01 e 02
02 e 03
15 e 16
16 e 17
22 e 23
23 e 24
28 e 29
29 e 30
06 e 07
07 e 08

Mës
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Maio
Maio

Local
Salgado, em Barbalha
Médio Jaguaribe, em Nova Jaguaribara
Acaraú, em Sobral
Poty-Longá (serra), em Tianguá
Coreaú, em Camocim
Banabuiú, em Quixadá
Baixo Jaguaribe, em Limoeiro
Curu, em Itapipoca
Litoral, em Itapipoca
Metropolitana, em Maracanaú

saiba+
O Pacto das Águas é uma ação da AL do Ceará, executada pelo Conselho de Altos
Estudos e Assuntos Estratégicos, que objetiva a construção de um Plano Estratégico
para os Recursos Hídricos do Estado com a participação de toda a sociedade cearense.
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Debate > FPM

Paraíba> Parlamento Nordestino
entenda
 15% dos recursos do FPM
vão para a saúde e 25% para a
educação.
 De tudo o que é arrecadado pelos
municípios, apenas 5,5% do total fica
de fato nos cofres da gestão.

Deputado Domingos Filho (PMDB) preside o debate sobre os efeitos da crise financeira nos municípios.

AL discute efeitos da queda nos
repasses aos municípios
Domingos Filho defende que sugestões de todo Nordeste
sejam levadas ao Governo Federal
Assembléia Legislativa está alinhada aos municípios cearenses
na busca para solucionar os problemas
decorrentes da redução no repasse do
Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), em decorrência da crise financeira. A queda da verba tem comprometido
ações das prefeituras e isso vem preocupando os deputados estaduais que,
constantemente, levam o tema à tribuna
da AL. No início do mês de abril a Casa
realizou um debate sobre o assunto no
Plenário 13 de Maio. A discussão reuniu
parlamentares, prefeitos, secretários de
Estado, representantes de entidades municipalistas e especialistas no tema.
O debate teve como ponto central a
preocupação em torno da possibilidade
de, a partir de junho, as administrações
não terem verba sequer para cobrirem
a folha de pagamento. Isso, segundo o
presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), por conta principalmente da devolução do Imposto de

A

“A Assembléia é a
caixa de ressonância
dessas preocupações
e os municípios
precisam de uma
resposta imediata”.
>> Deputado Domingos Filho
(PMDB), presidente da AL.

Renda (IR). “A Assembléia é a caixa de
ressonância dessas preocupações e os
municípios precisam de uma resposta
imediata”, afirmou.
Ele também garantiu, como presidente do Parlamento Nordestino (Par-

latino), que as demais AL’s da Região
vão se envolver no debate para elaborar
uma agenda de ações que busquem
alternativas para amenizar a crise. Posteriormente serão levadas como sugestões ao Governo Federal. Da mesma
forma, conclamou ao envolvimento a
bancada federal. “Precisamos sensibilizar os gestores para a adoção de medidas compensativas”, defendeu.
A presidente da Aprece, Eliene Brasileiro, disse que as administrações já estão
tomando medidas para contornar a instabilidade financeira. Já o presidente da
Confederação Nacional dos Municípios,
Paulo Ziulkoski, explicou que os municípios receberam muitos encargos sem
haver quase nenhum incremento de verba. Apesar das previsões preocupantes, o
secretário da Fazenda, Mauro Filho, disse
estar confiante na recuperação brasileira dos efeitos da crise, caso a oferta de
crédito mantenha-se nos mesmos níveis
dos três primeiros meses desse ano.

 Em janeiro e fevereiro, o FPM
teve forte queda em algumas
localidades. Em Juazeiro, a
redução foi de 28%; em Sobral,
de 32%; em Barbalha, de 25%;
em Caucaia, de 30% e, em Nova
Olinda, de 30%.

com a palavra

“As prefeituras não têm como
esperar até o segundo semestre deste
ano. Se não pagar a folha, o prefeito
não vai nem poder andar na rua”.
Deputado Fernando Hugo (PSDB)

União pelo desenvolvimento do Nordeste
Deputado quer um esforço conjunto dos nove Estados e o compartilhamento de novas experiências
presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB), lançou na 4ª reunião do
Parlamento Nordestino, dia 27/03, em
João Pessoa (PB), a idéia de criação da
União Nordestina. No encontro, ocorrido dentro do I Seminário Nordestino
de Desenvolvimento Sustentável, rea-

O

lizado pela Assembléia da Paraíba, ele
propôs a união dos nove Estados, “de
modo que cada experiência desenvolvida por um Estado seja disseminada
para todos da região”.
A idéia de Domingos Filho é que
haja uma união de esforços que
permita que as experiências desen-

volvidas por cada Estado possam
reverter em benefícios para o desenvolvimento do Nordeste como
um todo. Para ele, o momento é de
unir forças porque os nove Estados
nordestinos não podem perder tempo com disputas internas. “Somos
irmãos da mesma dor e filhos do

Território> Comissão especial

Ceará e Piauí discutem demarcação de divisas
Flávio Albuquerque

Deputados se propõem,
por meio de acordo
prévio, a facilitar
legislação federal sobre
a definição dos limites.
s Assembléias Legislativas do Ceará e do Piauí iniciaram no dia
23/03 em Teresina (PI), os primeiros debates em torno da definição da zona de
litígio na divisa dos dois Estados. Os trabalhos têm prosseguimento no dia 22/04
com a visita dos deputados piauienses ao
Ceará para a elaboração conjunta de um
documento a ser enviado ao Congresso
Nacional com um acordo prévio, porque
a legislação sobre o assunto é de exclusiva competência federal.
Logo no primeiro encontro, em Teresina, ficou decidido que todo processo
será conduzido a partir dos dados levantados junto ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE) do Ceará
e do Piauí. Do lado cearense, três membros da comissão, deputados Hermínio
Resende (PSL), Sérgio Aguiar (PSB) e
Nenen Coelho (PSDB), reuniram-se com

A

“É preciso saber quais serão os
reflexos da crise nos municípios. E
também precisamos saber como
será feita essa compensação”.
Welington Landim (PSB).

“A maioria das prefeituras
cearenses quase não arrecada.
Apenas seis ou sete municípios
estão num patamar razoável”.
Deputado Artur Bruno (PT).

mesmo desafio”, disse ele, justificando que uma luta fratricida entre
os estados nordestinos apenas contribuirá para manter a Região nas
mesmas dificuldades. “Dificuldades
como o desenvolvimento econômico fragilizado é uma característica
de vários Estados”, disse ele.

Presidentes das AL’s do Piauí, deputado Themístocles Filho (PMDB), do Ceará,
deputado Domingos Filho (PMDB) e os deputados Sérgio Aguiar (PSB) e Nenen
Coelho (PSDB) na sessão em Teresina (PI).

técnicos do Instituto para coletar dados
que possibilitarão o estabelecimento de
um acordo. Os dois Estados também
definiram uma agenda para percorrer
essas áreas e ouvir as comunidades e
prefeitos municipais.
O deputado Domingos Filho (PMDB),
que preside a Comissão Especial do
Ceará, afirmou que não existe nenhuma
disputa entre Ceará e Piauí. Muito pelo
contrário, são “Estados irmãos” que têm
relacionamento excelente. “Trata-se somente de oficializar as divisas, no sentido de solucionar os problemas enfrentados por várias comunidades” destacou.

Comissões Especiais
Ceará
Domingos Filho (PMDB), presidente;
Moésio Loiola (PSDB);
Nenén Coelho (PSDB);
Hermínio Resende (PSL);
e Sérgio Aguiar (PSB)
Piauí
Dep. Antônio Uchoa (PDT), presidente;
Paulo César Martins (PT);
José Pinto Mesquita (PDT);
Antônio Félix (PPS);
Deusimar Farias Tererê (PSDB).

saiba+
A indefinição dos limites territoriais
envolve 16 municípios cearenses e
sete piauienses, numa área de 321
mil hectares. Cerca de 8.000 pessoas
de comunidades localizadas nesses
municípios vivem numa espécie de
terra de ninguém, com dificuldades
de acesso a serviços básicos
como educação, saúde, segurança
pública, aposentadorias e acesso a
programas sociais.

Conheça a História
O problema dos limites territoriais do
Ceará e do Piauí começou em outubro
de 1880, a partir do decreto imperial
nº 3.012 que estabelecia uma permuta
de territórios entre os dois Estados.
Tinha como objetivo dar ao Piauí
um acesso ao mar. O Ceará cedeu a
região conhecida como Freguesia da
Amarração, atual Parnaíba (PI) e, em
troca, recebeu a região de Príncipe
Imperial, atual Crateús (CE). O decreto,
porém, não fixou os marcos entre os
dois Estados.
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flash do parlamento

Plenário é palco de homenagens e sedia
debate sobre crise financeira

>> Presidente Domingos Filho (PMDB), recebe das mãos de seu filho, Domingos Aguiar Neto, o diploma
de Melhor Deputado Estadual Cearense de 2008.

>> Presidente da Aprece, Eliene Brasileiro e o presidente da
Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski.

>> Deputado Antônio Granja (PSB)

O presidente da AL, deputado
Domingos Filho (PMDB), recebeu
no dia 16/03, o título de melhor
deputado estadual cearense de
2008. O diploma foi entregue pelo
seu filho, Domingos Aguiar Neto.
Na solenidade foram homenageadas
outras 33 personalidades com o
diploma de Melhores da Política e
da Administração. O Plenário 13 de
Maio sediou também outros eventos
como: debate sobre os efeitos da
crise financeira nos municípios
cearenses; homenagem aos 21 anos
do Unicef no Ceará; e a celebração
dos 125 anos da abolição dos
escravos no Estado.

>> Deputados Welington Landim e Sineval Roque, do PSB
e Roberto Cláudio, do PHS.

>> Deputado José Sarto (PSB)

>> Deputado Fernando Hugo (PSDB)

>> Deputado federal Eunício Oliveira (PMDB), ministro José Pimentel e deputado
Domingos Filho (PMDB), na solenidade em homenagem aos Melhores da Política

>> Prefeito de Granja, Esmerino Arruda
e deputado Gony Arruda (PSDB).

>>Deputado Domingos Filho (PMDB) preside a sessão que discutiu
a queda no repasse do FPM aos municípios.

>> Deputado Lucílvio Girão (PMDB)

>> Conselheiros do TCE, Teodorico Menezes e Francisco Aguiar
e o secretário da Fazenda, Mauro Fillho.

>> Deputado Sérgio Aguiar (PSB)

>> Deputados Jaziel Pereira e Manoel de Castro, do PMDB.

>> Deputado José Albuquerque (PSB), o chefe de gabinete do Governador, Ivo Gomes e o
líder do Governo, deputado Nelson Martins (PT) na audiência sobre o Acquário Oceânico.

>> Deputado Nenen Coelho (PSDB)

>>Deputada Lívia Arruda entrega a jornalista Ana Márcia Diógenes a placa comemorativa aos 15 anos do Unicef no Ceará.

>> Deputados Vasques Landim, Moésio Loiola
e João Jaime, do PSDB.

>> Audiência pública comemorativa aos 125 anos da abolição dos escravos no Ceará.
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Treinamento> Digitalização

Ouvidoria

Ação Parlamentar

Legislativo implanta protocolo
de requerimento virtual

Central de
Atendimento
completa um ano

Confira as ações e projetos dos parlamentares

Os documentos internos serão todos digitalizados para dar agilidade aos
procedimentos administrativos.

>>Deputado Ronaldo Martins (PMDB),
Ouvidor da Assembléia Legislativa

O diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão, inicia o treinamento
dos servidores no Auditório Murilo Aguiar.

A Assembléia Legislativa do
Ceará está implantando o
Protocolo de Requerimento Virtual.
A nova ferramenta foi lançada no
dia 07/Abril, no auditório Murilo
Aguiar, quando teve início simultaneamente, um treinamento para
servidores dos setores envolvidos.
O protocolo faz parte do sistema
que está sendo implantado no Legislativo cearense, com o objetivo
de dar agilidade aos procedimentos
administrativos internos, eliminando a necessidade do uso de papel
em diversos procedimentos, que
passarão a ser encaminhados de
modo digitalizado. A vantagem do
novo sistema é a economia com
gastos de papel e eliminação de espaço físico para arquivamento dos
requerimentos nas comissões e ga-

A

Por não ser
terceirizado,
podemos modificálo de acordo com as
sugestões”
Carlos Alberto Aragão

binetes de parlamentares.
Durante o treinamento, o chefe do Departamento Legislativo,
Carlos Alberto Aragão, que está à
frente do projeto junto à Coordenadoria de Planejamento e Informática da Casa, explicou aos servidores como se dá o processo de

digitalização dos requerimentos e
seus benefícios, como a assinatura
digital dos deputados e o encaminhamento direto de requerimentos
ao Departamento. E para que não
haja dúvidas quanto à operacionalização, há uma cartilha explicando
passo a passo o processo.
Carlos Alberto defendeu a prática do sistema, ressaltando que ele é
desenvolvido na própria Assembléia.
“Por não ser terceirizado, podemos
modificá-lo de acordo com as sugestões”, ressaltou. Enquanto o sistema era apresentado, os servidores
tiraram suas dúvidas e deram sugestões para que o processo se torne
mais completo e de fácil acesso. O
deputado Gony Arruda (PSDB), participou da explanação do processo e
aprovou as sugestões dos presentes.

O Centro de Atendimento ao
Cidadão, órgão da Ouvidoria Parlamentar da Assembléia Legislativa
completou um ano de funcionamento no dia 31/03. De acordo
com o Ouvidor da Casa, deputado
Ronaldo Martins (PMDB), há muito
a comemorar porque a Central,
como mecanismo da Ouvidoria,
conseguiu desenvolver suas ações
de forma mais próxima com a sociedade. Para ele, “o povo está tomando gosto” em reclamar, sugerir
e elogiar o Legislativo. O parlamentar informou ainda que neste ano,
o órgão vai ganhar uma nova sede,
mais perto da Assembléia, portanto, “mais perto do povo”.

serviço
Ouvidoria da AL

Horário de Funcionamento
8:00 às 18:00 - seg. à sexta
Av. Pontes Vieira nº 2391 sala 101
Dionísio Torres - Fortaleza/CE
CEP: 60170.900
Fone: (085) 3257.9797
Fax: (085) 3257.3482
ouvidoria@al.ce.gov.br

Consumidor

Telemarketing

Lei Seca

Meio Ambiente

Certidão

Projeto de lei elaborado e
apresentado pelo deputado Idemar Citó (PSDB), está tramitando e aguardando votação na Assembléia Legislativa do Estado
do Ceará. A matéria propõe que
sejam instaladas válvulas eliminadoras de ar nas tubulações de
água, junto aos hidrômetros da
Companhia de Água e Esgotos
do Estado do Ceará (Cagece). Os
aparelhos, quando instalados nos
hidrômetros, servirão para evitar
que o ar seja registrado e contabilizado como se fosse consumo
de água nos medidores. A matéria
encontra-se atualmente em tramitação nas Comissões Técnicas.

O deputado Lula Morais (PC
do B), sintonizado com as inúmeras queixas encaminhadas
por parte de usuários do sistema
de telefonia propôs, por meio
de projeto de lei que tramita na
Assembléia Legislativa, a criação
de um cadastro para bloqueio de
recebimento de ligações de telemarketing. Pela proposta, o cadastro será implantado e gerenciado pelo Programa Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor. Lula explicou que intitulou
a lei de “Não me incomode” e
lembrou que legislação idêntica
está sendo aplicada no Estado de
São Paulo com bons resultados.

Projeto de lei de autoria do
deputado Ferreira Aragão (PDT),
em discussão na Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará, prevê o repasse de 50% da
arrecadação do Departamento
Estadual de Trânsito (Detran)
referente às multas oriundas da
Lei Seca, para serem aplicados
no tratamento de dependentes
químicos em todo o território
cearense. O pedetista explicou
que seria feito um cadastro pela
Secretaria de Saúde do Estado,
permitindo que as famílias possam tratar e internar seus filhos,
que sejam viciados em drogas,
utilizando-se esses recursos.

Preocupada com a poluição
dos rios Jaguaribe e Salgado, a
deputada Ana Paula Cruz (PMDB)
propôs ao Governo do Estado,
por meio de projeto de indicação,
a criação do programa SOS Rios
Jaguaribe e Salgado, que banham
23 municípios localizados nas
regiões Centro Sul e Vale do Jaguaribe. Propostas de ações para
reduzir o impacto da poluição
nos rios, provocada pelo despejo
diário de esgotos residenciais e
industriais nas duas bacias hidrográficas foram debatidas em audiência pública na Comissão de
Agropecuária e Recursos Hídricos
da Assembléia, em Icó.

O deputado Tomás Figueiredo
(PSDB) está propondo, por meio
de projeto de lei apresentado à
Assembléia Legislativa do Ceará,
a criação do Sistema Estadual de
Registro Civil (Serc), no âmbito
das unidades de saúde, públicas
e privadas, situadas no Estado
do Ceará. O objetivo da iniciativa é corrigir uma injustiça social
que fere os direitos do cidadão
e garantir a emissão gratuita
de certidão de nascimento às
crianças ainda nas maternidades
porque, atualmente, segundo
ele, “o que é mais lastimável é
que muitas crianças não existem
como cidadãs”.

>>Dep. Idemar Citó (PSDB)

>>Dep. Lula Morais (PC do B)

>>Dep. Ferreira Aragão (PDT)

>>Dep. Ana Paula Cruz (PMDB)

>>Dep. Tomás Figueiredo (PSDB)

Com a aprovação da Lei,
o Estado do Ceará passaria a
dispor de recursos para investir, seja na construção de
clinicas para atendimento aos
dependentes químicos, seja
para comprar vagas nas casas
de recuperação para pessoas
viciadas, privilegiando, sobretudo, os pacientes de famílias
carentes que não podem pagar
pelo tratamento em clinicas
particulares. A medida viria
reforçar as políticas de prevenção e tratamento a dependentes químicos no Estado.

O programa permitirá que
a sociedade e a Secretaria do
Meio Ambiente adotem programas educacionais junto às
populações ribeirinhas, no que
diz respeito à “definição” da
importância da água, dos rios e
lagos como bens necessários à
conservação do meio ambiente
e a própria sobrevivência, inclusive com o desenvolvimento de
projetos de irrigação no sustento familiar no período chuvoso.
As duas bacias vão receber as
águas da transposição do rio
São Francisco.

O Programa Minha Certidão possibilitará o registro de
nascimento e a emissão da
respectiva certidão pelas unidades de saúde e maternidades
do Estado, fortalecendo o espírito de cidadania com a redução do número de brasileiros,
notadamente crianças, sem
registros. Tomás Figueiredo
lembra que a falta da certidão
exclui crianças e adolescentes
de direitos garantidos, que vão
desde o recebimento de doses
de vacinas até a inclusão em
benefícios do governo.

O que muda para você?
Idemar Citó aponta uma
série de vantagens que as válvulas propiciarão, entre elas, a
certeza de que o consumidor
pagará pelo volume real de
água consumida, e o aumento
da vida útil do hidrômetro. De
acordo com o projeto, sem os
eliminadores de ar, ocorre perda de capacidade de transporte
devido à formação de bolsas
de ar na tubulação, o que pode
gerar perda de vazão superior
a 5%, causando prejuízo com
energia, e ocasionando escoamento com turbulência.

O cadastro tem por objetivo impedir que as empresas de
telemarketing ou os estabelecimentos que se utilizam desse
serviço efetuem ligações telefônicas não autorizadas para
os consumidores nele inscritos.
“Por vezes, percebemos a indignação dos usuários do sistema
de telefonia do Ceará quando,
em horários impróprios, recebem ligações de diversas instituições, que usam o elemento
surpresa para submeterem as
pessoas a essa inconveniência”,
disse Lula Morais.
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Primeiro emprego

cultura
alIndica

Profissionalização garante ingresso
rápido no mercado de trabalho
Quando o estudante não consegue entrar na universidade, uma formação técnica pode ser uma boa opção.
vestibular é um grande desafio
para a grande maioria dos jovens,
desafio esse que nem sempre consegue
ser vencido. A oferta de vagas nunca corresponde à procura, resultando
numa grande quantidade de jovens que
não vão ter grandes chances no mercado de trabalho. Todo o ritual de estudar
horas a fio por dia, ir para o Cursinho,
vestibular simulado nos fins de semana,
tudo é desgastante e depois de várias
tentativas fracassadas, desestimula até
o estudante mais interessado. Por outro
lado, muitos não têm condições de pagar um cursinho pré-vestibular ou nem
mesmo a inscrição para concorrer a uma
universidade pública, quando não conseguem a isenção da taxa.
Por esses e outros motivos, muitos
estão optando por fazer cursos profissionalizantes assim que terminam
o Ensino Médio, pois julgam ser um
meio mais prático de se especializar
em alguma área, melhorando as chances de ingresso rápido no mercado de

O

Para muitos, entrar
na faculdade ainda
é o melhor meio
de, futuramente,
conseguir um emprego
considerado ‘decente’.
Mas é importante ter
em mente que, pode
ser o melhor meio,
mas não o único.
trabalho ao término do curso. Não é
pequena a quantidade de jovens que,
atualmente, optam pela profissionalização, ingressando em cursos, como
Manutenção de Computadores, Enfermagem, ou mesmo Corte e Costura,
mostrando que muitos estão interessados em construir um futuro e que
não baixam a cabeça na primeira dificuldade que lhes aparece.
Algumas escolas disponibilizam
tanto o ensino médio quanto o técnico
para seus alunos. Em Fortaleza, temos
o Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará, que além de oferecer o
Ensino Médio, oferta também diversos
cursos gratuitamente (mediante seleção) e ainda encaminhamento para
primeiro emprego durante o curso. O
Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, também oferece
uma variedade de cursos, com preços
bastante acessíveis e com as mais diversas formas de pagamento, onde o
aluno também é encaminhado para
um emprego na sua área. Para muitos,
entrar na faculdade ainda é o melhor
meio de, futuramente, conseguir um
emprego considerado ‘decente’. Mas é
importante ter em mente que, pode ser
o melhor meio, mas não o único.

a voz do povo

Aderlane Cardoso diz que a maior
vantagem de um curso técnico
em relação à faculdade talvez
seja a facilidade em se conseguir
emprego e a maior facilidade em
se ingressar no curso, o contrário
do que geralmente acontece com
quem opta pelo vestibular. Ela tenta
o vestibular desde 2005.

A Índia em castas,
cores e crenças
cultura indiana está em alta
no Brasil. Isso se deve a grande
exposição da mídia sobre os hábitos e
costumes desse povo. Tendo em vista
que o assunto está em voga no País, o
Espaço Cultura Unifor promove até o
dia 26 de Abril a mostra fotográfica Índia – Castas, Cores e Crenças, do fotógrafo A. Capibaribe Neto. A exposição
traz em imagens os enlevos indianos.
Serão expostas 60 fotografias,
no hall da Reitoria da Universidade.
A mostra se propõe a levar o espectador por uma deliciosa vivência do
país e de sua cultura. O visitante vai

A

conhecer o sistema de castas indiano
e o livro sagrado dos hindus, chamado Manu, entre outras características
importantes, por meio das fotografias.

serviço
Abertura da exposição: 1º de
abril, às 20h
Visitação: De terça a sexta-feira,
das 10h às 20h, e sábados e
domingos, das 10h às 18h
Informações: 3477 3311
Entrada livre

+cultura
LIVRO

Jackson Batista estuda no Cefet
desde o Ensino Médio e optou
por um curso técnico após o
término do segundo grau, ao invés
de tentar vestibular. O ensino,
público e de qualidade oferecido
pelo estabelecimento, somado
as oportunidades de trabalho
oferecidas aos alunos pesaram na
hora de sua escolha.

saiba+
Cursos no Cefet:
http://www.cefetce.br/

Cursos no Senac:
http://www.ce.senac.br

LIVRO

CD

FILME

>> Adriana Saboya, jornalista

>> Tânia Gurgel, Deputada (PSDB)

>> Virginia Bastos, servidora da AL

>>Lindomar Soares, diretora de Gestão
e Ensino da Universidade do Parlamento

“Sugiro o livro Histórias de Literatura
e Cegueira, do jornalista paulistano
Julián Fuks. O autor
relata a vida de três
ícones da literatura:
o argentino Jorge
Luís Borges, o brasileiro João Cabral
de Melo Neto e o
irlandês James Joyce. A partir da suas vidas e obras, Julián Fuks constrói pequenas
histórias fragmentadas dos momentos e
da trajetória de cada um desses autores,
que possuem em comum a cegueira precoce ou tardia”.

“Certamente
cada
um de nós teve na
juventude uma figura especial que, com
paciência, afeto e
sabedoria, nos ajudou
a escolher caminhos
e olhar o mundo por
uma perspectiva diferente. Para Mitch
Albom, escritor do livro A Ultima Grande Lição: O Sentido da Vida, essa pessoa foi Morrie Schwartz, seu professor na universidade.
Ele reencontra seu mestre quando ele está à
beira da morte. Durante 14 encontros, eles
trataram de temas fundamentais”.

“Resgatar a história do samba rock
na cidade de Fortaleza é uma das
metas da banda
Groovytown. Durante os anos 80
e 90, o samba rock quase se extinguiu dos
bailes e das festas existentes. Como sou
muito fã deste ritmo, adorei ver que existe
uma banda que traz de volta este tipo de
música dançante e possui um show leve,
descontraído e performático em nossa
cidade. É um excelente CD que, com certeza, vai agradar a todos e agitar as noites
da cidade. Eu recomendo”.

“Você já imaginou
ter a chance de
encontrar consigo
mesmo
quando
criança? É sobre
este assunto que
retrata o filme que
recomendo: Duas
Vidas. O longa metragem mostra um
consultor de imagem, que em poucos dias
fará 40 anos e está sempre estressado, é
grosseiro, sem amigos e pouco se importa
com sua família. Até que um dia, encontra
um garoto .Um reencontro que causará
uma virada em sua vida e nas nossas”.
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Formação > Gestão Pública

Universidade do
Parlamento investe em
educação interativa
Participação das comunidades do interior será
facilitada pelo sistema de videoconferência
Universidade do Parlamento
Cearense dá início a um novo
projeto, voltado para a educação interativa. Por meio de parceria celebrada
pelo presidente da AL, deputado Domingos Filho (PMDB), com as escolas
de gestão públicas de vários órgãos
como a Procuradoria Geral de Justiça e
os Tribunais de Contas do Estado (TCE),
dos Municípios (TCM), a Universidade
se volta para a qualificação dos servidores estaduais e municipais, oferecendo o primeiro curso à distância, de
formação em Gestão Pública.
O projeto contará com a participação de diversos municípios e tem como
principal objetivo formar cidadãos aptos a interagir no meio sociopolítico.
A idéia do deputado Domingos Filho é
ampliar ações de educação interativa,
a partir do programa Unilece, que, por
meio do sistema de videoconferência já
adquirido pela Assembléia e em processo de aquisição em diversas legislativos
municipais do Ceará, vai interligar a AL
às câmaras municipais, CVT’s e Centec’s
no interior do Estado e levar cursos de
capacitação para seus servidores.
Segundo o presidente da Universidade do Parlamento, deputado Francisco Caminha (PHS), “o foco da entidade
será o fortalecimento do ensino à distância – a chamada educação interativa”. Assim, ele explica, a participação
de moradores do Interior será facilitada
“Isso para que todos os cidadãos dos
municípios e distritos mais distantes
possam entender como são feitas as

A

>>Deputado Francisco Caminha (PHS),
presidente da Universidade do Parlamento

contas públicas, como são gastos esses
recursos, como são feitas as leis, como
funciona o Legislativo e quais são seus
direitos”, disse ele.
Francisco Caminha apresentou o
novo modelo de educação no dia 23/03
na Assembléia Legislativa do Estado do
Piauí, durante a visita da Comissão Especial cearense que está discutindo a
demarcação dos limites entre os dois
Estados. Na oportunidade, afirmou que
a “interatividade é o caminho da educação do futuro” e conclamou o Estado
vizinho “a ser um parceiro bem vindo
desse projeto”.

veja+noportal
Informações sobre os
cursos da Universidade
do Parlamento
http://www.al.ce.gov.br/unipace/

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

Dobradinha em casa
Ninguém pode ter mais qualquer dúvida: o deputado estadual e presidente
da Assembléia Legislativa, Domingos
Gomes Aguiar Filho e o jovem universitário do Curso de Direito na UNIFOR,
Domingos Gomes Aguiar Neto devem
formar uma fenomenal dobradinha
política nas eleições do próximo ano.
Domingos Filho vai para o seu quinto
mandato de deputado estadual e seu
filho, Domingos Neto, vai disputar
vaga à Câmara Federal, ambos pelo
PMDB. Aproveitando o recente Congresso Estadual de Vereadores, realizado pela UVC, no Gran Marquise
Hotel, os dois circularam com muita
desenvoltura junto aos edis, uma marca da boa articulação política de Do-

mingos Filho. Ouvi do próprio prefeito
Expedito Ferreira (de Aracati), que ali,
“vamos de Domingos Neto”. Não foi
diferente, com um grupo de vereadores de Independência, à frente o presidente da Câmara, Ribamar Coutinho e
o herdeiro de Alceu (de saudosa memória), João Alceu Coutinho, que enfatizou: “estamos com pai e filho”, no
que foram seguidos por vereadores de
Ararendá, Arneiroz, Parambu, Crateús,
Novo Oriente, Tabuleiro do Norte e
tantos outros municípios presentes ao
conclave. O jovem presidente da Câmara de Aquiraz, Homero Silva exclamou: “Olha Viana, em Aquiraz o povo
está doidinho por Domingos Neto. O
garoto tem muito carisma”, enfatizou.

Dois deputados
Quem acompanha a história política do Estado do Ceará de uma coisa tem
certeza: Tauá e a Região dos Inhamuns há mais de 60 anos mantém pelo menos dois deputados estaduais na Assembléia Legislativa. E, especificamente
o meu Tauá (350 km da capital) nas últimas décadas sempre manteve dois
parlamentares na ALEC. Foi assim nos anos 50 do século passado, com Joel
Marques e Nelo Gomes; Com Joel Marques e Antonio Gomes de Freitas (Lisboa), nos anos 70/80, com Joel Marques e Júlio Rêgo; Júlio Rêgo e Antonio
Câmara. E mais recentemente, na passagem do último para o século atual,
mantemos dois deputados na Assembléia: Domingos Filho e Idemar Citó.

BASTIDORES
1 -Deputados estaduais Luiz Pontes (PSDB), Francisco Caminha (PHS) e Edson
Silva (DEM), não postularão um novo mandato para a Assembléia, em 2010.
O projeto dos três é chegar à Capital da República, elegendo-se para a Câmara
Federal. No caso de Pontes e Silva, já estiveram lá.
2 - O deputado estadual, no exercício, Idemar Citó (PSDB), não pretende mais se
candidatar à reeleição. Deve voltar suas vistas para as várias empresas que dirige,
ao lado do primo e sócio Chiquinho Feitosa.
3 - Bancada do rádio na Assembléia, formada pelo veteraníssimo Moésio Loiola
(PSDB, no sexto mandato), Gomes Farias (PSDC), Ferreira Aragão (PDT) e Ely Aguiar
(PSDC), ao que se informa, tem 75% de chances de permanecer como está.

