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Orçamento com
mais verba para
saúde e educação
Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que define as despesas e as receitas do Poder
Executivo para o próximo ano, está em análise na Comissão de Finanças da Casa. Um
total de R$ 8,2 bilhões está previsto para o orçamento de 2004, que contemplará com aumento
de verba os setores de educação e saúde. O incremento financeiro será de 13,7%, somando
R$ 1,98 bilhão.
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Segunda Cultural abre
espaço para filantropia
FERNANDO SILVA

O
lançamento do
CD de poesias
do jornalista
Orismar
Rodrigues
marcou a
nona edição
do Projeto
Segunda
Cultural. A
ação
beneficiou o
Hospital de
Câncer, que
apresentou, no
Plenário, a
“Dança da
Vida”.
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Estande da Alepe é
destaque na Bienal do Livro
O estande da Assembléia Legislativa de Pernambuco fez sucesso
na IV Bienal Internacional do Livro, que ocorreu entre os dias 4 e
12 de outubro, no Centro de Convenções. O público conferiu as
produções da Alepe, como a Coleção Perfil Parlamentar e a recémpublicada série Ícones Pernambucanos.
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ARTIGO

CULTURA E
PREOCUPAÇÃO
COM O SOCIAL NA
ORDEM DO DIA

O

Estado precisa investir, cada vez mais, nas áreas
de saúde e educação, essenciais para o
desenvolvimento humano de qualquer País.
Pernambuco destinou, na Lei Orçamentária Anual (LOA)
de 2004, mais recursos para esses setores, que terão um
incremento financeiro de 13,7%. A LOA, que define as
receitas e despesas do Poder Executivo para o próximo
ano, é o tema da principal reportagem desta edição do
Tribuna Parlamentar, que também mostra o empenho
dos deputados da Casa Joaquim Nabuco na análise do
projeto, na Comissão de Finanças.
Na área cultural, a Alepe revela o talento de 16
servidores que tiveram poemas selecionados para compor
o livro Poetas da Casa, a ser editado até o fim deste ano.
O Concurso de Poesia Austro Costa, promovido pela Mesa
Diretora da Alepe, atraiu o interesse de 22 funcionários,
que, no total, inscreveram 46 textos, sendo 25 escolhidos.
Os servidores da Casa também não podem perder
a chance de se inscrever na segunda edição do Concurso
Interno de Cultura Pernambucana. Como no ano passado, os
funcionários concorrem aos Prêmios Osman Lins (na categoria
conto), Lula Cardoso Ayres (pintura), Hélio Feijó (desenho),
Gastão de Holanda (gravura) e Ladjane Bandeira (mídias
contemporâneas).
O Tribuna Parlamentar ainda traz reportagem informando
que está em andamento a 32ª edição do Troféu Leão do
Norte. O prêmio é concedido, anualmente, a parlamentares
com atuação destacada nas áreas de educação, cultura e
economia. Tudo isso mostra que a Mesa Diretora da Alepe
tem se preocupado, cada vez mais, em incentivar a produção
cultural na Casa Joaquim Nabuco, como forma de aproximála da sociedade.
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ESTÁ

POSTO O DESAFIO

Ceça Ribeiro (*)
A questão ambiental em Pernambuco deve ser
compreendida a partir de três pilares: água, lixo e terra. No
momento em que o mundo teme, mais do que nunca, a
escassez dos recursos hídricos, nosso Estado se ressente
de políticas públicas efetivas para preservar rios, mananciais
e lençóis freáticos. Projeções alertam
que, daqui a 15 anos, uma em cada cinco
pessoas viverá em área de seca crônica.
Em 25 anos, serão 28 milhões de seres
humanos nessa situação. Com 187
quilômetros de costa, o território
pernambucano é o que apresenta o
menor percentual de água potável do
Brasil.
Combater o desmatamento dos
manguezais e das matas ciliares, evitar
a poluição pelo esgoto doméstico e
industrial e tratar o lixo são condições
imperativas para que se preserve a água,
impeça o desequilíbrio ecológico e,
sobretudo, garanta um desenvolvimento
sustentável com qualidade de vida à
população. E é justamente no tratamento
dos resíduos sólidos que Pernambuco carece de uma
intervenção decisiva. Dos 16 lixões, apenas os de Goiana,
Gravatá e Caruaru dispõem de aterros sanitários.
Na comunidade rural de Inhamã, em Abreu e Lima,
são mais de 30 crianças trabalhando em situação irregular,
resíduos hospitalares são jogados sem as mínimas condições
de segurança, e o chorume contamina rios e mangues. Em
Paulista, o problema é ainda mais grave. O lixão é um
reduto de sujeira e doenças encravado no Alto da Mirueira,

afetando os cerca de 260 mil habitantes do município. No
Litoral Norte, onde são produzidas quase 500 toneladas de
lixo, há uma agravante: como os mananciais de Igarassu
estão localizados no Aqüífero Beberibe, que distribui água
para Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Recife, a falta de
tratamento adequado para os resíduos sólidos pode
contaminar os lençóis freáticos.
ROBERTO SOARES
A gravidade da situação exige uma
ação conjunta dos municípios e um
volume de recursos de que as prefeituras
não dispõem. Por tudo isso, essa é uma
questão estadual e deve ser encarada
como prioridade. A calamidade dos
lixões é o reflexo do modelo falido de
modernização do Brasil, que intensificou
um processo de exclusão histórica e
concentrou grandes contingentes
humanos nos centros urbanos. Só na
Região Metropolitana do Recife são 3,4
milhões de pessoas, o correspondente
a 42% do total de habitantes, vivendo
em redutos de miséria e abandono.
O fato de sermos um dos poucos
países do mundo com estoque de terra
aproveitável para a Reforma Agrária
mostra que há saída. Dotar o campo das condições necessárias
para absorver essas populações espremidas entre os lixões,
o esgoto e a violência é um desafio que se impõe para um
Estado em que mais de 50% da população está abaixo da
linha de pobreza. Pensar o desenvolvimento da nossa região
é dar ao problema água-lixo-terra a merecida atenção.
* Ceça Ribeiro é professora e 4ª secretária
da Mesa Diretora

CORAL VOZES DE PERNAMBUCO

GRUPO

SE APRESENTA EM
DIVULGAÇÃO

O

NATAL

Coral Vozes de Pernambuco se
apresentou, pela primeira
vez, fora do Estado. Formado
por servidores da Alepe,
participou, recentemente, do 9º
Encontro de Corais da Cidade
de Natal e do 1º Encontro
Nacional de Coros em Natal, no
Rio Grande do Norte, com a
participação de 42 grupos do
País. O regente José Beltrão
Júnior salientou que o evento
serviu como um “batismo de
fogo” para o coral. “Encarar o
palco num Centro de
Convenções de outro Estado e
com uma estrutura de nível
nacional foi muito bom para o
crescimento do grupo”. avaliou.
A boa apresentação do Vozes,
que foi aplaudido de pé no
evento, rendeu convites para
outros encontros.
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA
2004 TEM CRESCIMENTO DE 5,7%
O

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que
define despesas e receitas do Poder Executivo para
o próximo ano, deverá ser apreciado, no Plenário da
Assembléia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no próximo
dia 27. Está previsto na LOA 2004 um montante de R$ 8,2
bilhões, o que representa um acréscimo de 5,7% em relação
à dotação deste ano. Educação e saúde são os setores que
deverão contar com incremento financeiro de 13,7%,
totalizando R$ 1,98 bilhão.
Já a redução de investimentos acontecerá em duas áreas:
energia e comunicações. Ambas tiveram queda de 36,3% em
seus recursos, devido à concentração de dotações orçamentárias
nas áreas sociais. “A expectativa é que venhamos a analisar mais
de mil emendas, 120 a mais do que no ano passado”, declarou
o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tributação, deputado Sebastião Rufino (PFL)
Do montante estimado para o orçamento, deverão ser
descontados R$ 887,3 milhões - referentes às transferências
aos municípios -, e R$ 942,6 milhões, destinados às
contribuições previdenciárias.
O projeto de lei também não sinaliza com a possibilidade
de reajuste para os servidores. As receitas e despesas dos
órgãos que dependem do Tesouro Estadual deverão ficar em
R$ 6,3 bilhões. Desse total, 80,8% serão gastos com a folha

de pagamento e com os custeios administrativos e operacionais.
Só a folha de pagamento representará R$ 2,56 bilhões, cifra
semelhante a este ano. Já o custeio está estimado em R$ 2,25
bilhões. A dívida pública irá consumir R$ 624 milhões, sendo
R$ 320 milhões para pagamento de juros e encargos, e o
restante para amortização.
OBRAS - Sem os recursos da venda da Celpe, que
resultaram na aplicação de R$ 1,33 bilhão em investimentos,
durante o período de 2000 a 2002, o Governo contará com,
apenas, R$ 148,3 milhões para investir, no próximo ano. Entre
os projetos de infra-estrutura considerados prioritários, estão
a construção de estradas, a interiorização do gás natural e as
melhorias no Aeroporto Internacional do Recife e no Porto
de Suape.
A expectativa para administrar o menor volume de recursos
é o crescimento na arrecadação do ICMS, que deverá contribuir
com R$ 3,24 bilhões para os cofres públicos, e o recebimento
de R$ 711,4 milhões, resultantes, principalmente, de
transferências do Orçamento Geral da União (R$ 339 milhões)
e de operações de crédito destinadas a financiar programas
como o Promata e o Prodetur (R$ 186 milhões).
No dia 4 de novembro, a proposta foi discutida em
audiência pública, com a presença do secretário estadual de
Planejamento, José Arlindo Soares.

NÚMEROS PARA O PRÓXIMO ANO
R$ 8,2 bilhões é o montante previsto para o
orçamento do próximo ano
R$ 3,24 bilhões é a arrecadação estimada de
ICMS
R$ 148,3 milhões do Tesouro Estadual
serão destinados a investimentos
R$ 2,56 bilhões deverão ser gastos com a
folha de pagamento
80,8% das despesas serão destinadas ao
pagamento da folha salarial, custeios
administrativos e operacionais

FERNANDO SILVA

Integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação deram início à análise do projeto, que deverá ser votado em Plenário, no próximo dia 27
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PROJETO
TUCA SIQUEIRA

ALEPE TERÁ SISTEMA
DE GESTÃO AMBIENTAL
A

Assembléia Legislativa decidiu estimular a
preservação do meio ambiente, a partir de mudanças
na própria Casa. Nos próximos meses, a Alepe estará
implementando um Sistema de Gestão Ambiental, que,
além conservar o ecossistema, reduzirá desperdícios e
custos. A proposta foi apresentada, em
outubro, à Comissão de Defesa do Meio
Ambiente, por três alunas concluintes
do Curso de Pós-Graduação em Gestão
Ambiental, da Universidade de
Pernambuco (UPE). A iniciativa tem
caráter acadêmico e não implicará
remuneração para os coordenadores do
programa.
"Nosso trabalho visa promover a
mudança de atitude e, por isso,
escolhemos implementar a idéia num
local de trabalho, onde as pessoas
passam mais tempo. Através da
conscientização, todos passarão a atuar
como agentes de defesa do meio
ambiente", ressaltou a estudante Josete
Azevedo.
Atenção especial para a produção de resíduos será uma
das ações realizadas na Alepe, segundo a aluna Simone
Assis, que também integra a equipe. "Aqui, produz-se um

grande volume residual de copos descartáveis, papel e
cartuchos de impressora. Uma das sugestões é implantar a
coleta seletiva e encaminhar o material a empresas
recicladoras", explicou, acrescentando que a parceria entre
a Casa Joaquim Nabuco e a UPE é "de grande relevância"
para a população. "Escolhemos a Alepe
por ser uma instituição formadora de
opinião, onde se demandam diretrizes
para todo o Estado. Sem dúvida, essas
ações de conservação ambiental serão
disseminadas para outras comunidades."
O presidente da Comissão de
Defesa do Meio Ambiente, deputado
Alf (PTB), elogiou a decisão do
primeiro-secretário da Casa, deputado
João Negromonte (PMDB), que
aprovou a iniciativa, e avaliou como
positiva a ação. "O primeiro-secretário
mostrou-se sensível à causa, pois
compreende a importância desse
trabalho. Temos lutado de for ma
bastante dura para cobrar das entidades
e da população responsabilidade com o
meio ambiente. Por isso, precisamos dar o exemplo. A
Assembléia vai se transformar numa referência de gestão
ambiental". declarou.

Proposta foi
apresentada, no
mês passado, à
Comissão de
Defesa do Meio
Ambiente por
alunas da UPE

TUCA SIQUEIRA

Coleta seletiva vai aproveitar copos plásticos descartados diariamente

Alguns setores já fazem recolhimento de papel
TUCA SIQUEIRA

Jornais velhos serão destinados a empresas que trabalham com reciclagem
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TROFÉU

LEÃO DO NORTE, UMA TRADIÇÃO
DA CASA JOAQUIM NABUCO
E

m 32 anos de existência, o Troféu Leão do Norte,
concedido anualmente a parlamentares com
atuação destacada nas áreas de educação,
cultura e economia, já virou uma tradição no
Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição,
12 parlamentares estão concorrendo ao
prêmio. O julgamento será no próximo
dia 18.
Os deputados Sérgio Leite (PT) e
Carla Lapa (PSB) foram indicados em
duas categorias: desenvolvimento econômico/administrativo e desenvolvimento
cultural. Augusto Coutinho (PFL), Betinho
Gomes (PPS), Fernando Lupa (PSDB), Nelson
Pereira (PCdoB) e Izaías Régis (PTB)
estão na categoria desenvolvimento econômico/administrativo. Em desenvolvimento da educação concorrem
João Fernando Coutinho (PSB), Lula
Cabral (PTB), Malba Lucena (PTB),
Raul Henry (PMDB) e Teresa Leitão (PT).
Para participar, os parlamentares enviaram projetos, emendas e
livros publicados nas áreas a que
pretendem disputar o prêmio.
A comissão julgadora é composta por representantes de
15 órgãos do Estado, entre
eles jornalistas do Diario e
Folha de Pernambuco e do
Jornal do Commercio, além

de três diretores da Alepe (dos Departamentos de Comunicação Social, de Assistência Legislativa e da
Diretoria Geral).
Outros órgãos da imprensa, a
Academia Pernambucana de Letras,
a Fundação Joaquim Nabuco e os
Conselhos Re-

gionais de Cultura, Administração e Educação também
participam do processo de julgamento.
“A iniciativa tem o objetivo de estimular os deputados, além de divulgar para a sociedade as ações desenvolvidas no Poder Legislativo”, salientou Luiz Carlos
Matos, diretor-geral da Assembléia e coordenador do
prêmio. Segundo ele, após o resultado, será iniciado o
processo de confecção do livro Troféu Leão do Norte. “A publicação traz um registro da atuação
parlamentar, ao longo do ano, e é editada
pelo Departamento de Comunicação Social da Alepe.”
A entrega do prêmio acontecerá no
dia 25 de novembro, durante reunião
solene no Plenário do Palácio Joaquim
Nabuco, a partir das 18h.
Histórico – O Troféu Leão do Norte foi
criado por meio da Resolução nº860, de
1971. Nessa época, só existiam duas categorias, desenvolvimento econômico e cultural. O troféu se chamava Prêmio Springer,
por ser patrocinado pela empresa. Em
1992, houve a mudança de nome e de
patrocinador, passando a ser Continental
2001. Em 1997, virou Prêmio BS Continental.
O troféu só ganha mais uma
categoria, a de desenvolvimento
da educação, em 2000,
quando é iniciada a parceria
com o Banco do Brasil, que
continua desde então.

CONCURSO
FERNANDO SILVA

CULTURA PERNAMBUCANA
PREMIARÁ SERVIDORES
Em continuidade à política de incentivo à arte e
à cultura e de valorização do servidor da Casa, a
Assembléia Legislativa promove a segunda edição do
Concurso Interno de Cultura Pernambucana. A
exemplo do ano passado, os funcionários da Alepe
podem concorrer aos Prêmios Osman Lins (categoria
conto), Lula Cardoso Ayres (pintura), Hélio Feijó
(desenho), Gastão de Holanda (gravura) e Ladjane
Bandeira (mídias contemporâneas).
As inscrições para o concurso foram iniciadas no
dia 18 de outubro e seguem até o próximo dia 14 de
novembro, na Seção de Protocolo. A entrega dos prêmios ocorrerá durante solenidade, no Plenário do Palácio Joaquim Nabuco, no dia 10 de dezembro. Na ocasião, haverá, também, uma exposição de artes plásticas.

No ano passado, cerca de 30 trabalhos foram
inscritos no concurso, e a expectativa é que, nesta
edição, o número de participantes aumente. “O
concurso é um estímulo para que os servidores da
Casa possam mostrar seus talentos. Além disso, é uma
forma de valorização e integração dos funcionários
do Poder Legislativo”, frisou o primeiro-secretário,
deputado João Negromonte (PMDB). Os trabalhos
vencedores receberão premiações no valor de R$1,5
mil.
Os servidores José Carlos Leal (conto), Andréa
Pessoa (poesia), Ana Paula Novaes (mídias contemporâneas), Amaro Cavalcanti (pintura), Iandy Medeiros
(desenho) e Sirlênia Alves (gravura) foram os premiados
em 2002.

João Negromonte destaca estímulo a talentos da Assembléia
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QUALIDADE

AUDITORIA SERÁ ÚLTIMO PASSO
PARA AL RECEBER ISO 9001
A

Assembléia Legislativa de Pernambuco está a um
passo de receber a Certificação ISO 9001/2000. Nos
próximos dias 26, 27 e 28 deste mês, os auditores da
Empresa ABS Quality Evaluations estarão visitando os 16
setores dos departamentos de Assistência Administrativa e de
Patrimônio para conferir os procedimentos adotados. O
certificado ISO estabelece padrões de qualidade internacional
na prestação de serviços. A Alepe já tem o ISO 9002/94, que
perderá a validade, em dezembro, e deverá ser substituído
pelo ISO 9001.
Os preparativos para corrigir os erros e os desvios na
prestação dos serviços dos setores da Alepe começaram cedo.
O Núcleo da Qualidade realizou uma auditoria interna, em
setembro, simulando a da ABS, em que foram verificados os
desvios do sistema e apontadas as soluções. Os servidores
também passaram por um treinamento sobre a certificação.
Segundo o diretor-geral da Casa, Luiz Carlos Matos, que é
representante da alta administração no processo, a principal
preocupação é com a melhoria contínua da eficácia do sistema.
“Durante todo este ano, preparamos a Assembléia para se
adaptar às novas regras, com as mudanças de objetivos e
procedimentos”, salientou Matos.
De acordo com a consultora da Universidade de
Pernambuco, Fátima Resende, todos os setores do escopo, com
150 servidores, estão concluindo os últimos detalhes da
documentação do Sistema de Gestão da Qualidade. "Estamos
avaliando as atividades desenvolvidas pelos setores junto aos
gabinetes parlamentares", informou a consultora.
Com o objetivo de melhorar e aprimorar os serviços
prestados aos gabinetes, os setores seguem à risca a política

FERNANDO SILVA

Núcleo da Qualidade vem trabalhando setores da Casa para conquista da certificação ainda este ano

da qualidade. "Para valer plenamente, a política precisa ser desdobrada em objetivos, metas e indicadores, que devem ser seguidos corretamente", observou. Segundo a consultora, esses
desdobramentos permitem avaliar todos os processos da gestão da qualidade, "dando condições para se entender o atendimento da Casa e, com isso, racionalizar e otimizar os recursos".

Após a certificação, o Núcleo da Qualidade da Alepe
pretende ampliar sua atuação. De acordo com Fátima
Resende, além de manter o funcionamento do sistema de
qualidade, o objetivo é "estreitar as ações com a sociedade".
"Nossa intenção é elaborar iniciativas sociais para atrair o
cidadão", disse.

FEIRA DE INFORMÁTICA

ASSEMBLÉIA
Tecnologia e cultura é o mote da exposição
da Assembléia Legislativa de Pernambuco na
Infonordeste, de 4 a 9 deste mês, no Armazém
12, no Porto do Recife. No estande, os
visitantes têm acesso a informações sobre
tudo o que o Poder Legislativo Estadual vem
produzindo na área da tecnologia, para
aproximar a instituição da sociedade.
O estande foi inaugurado no dia 4, pelo
presidente da Alepe, deputado Romário Dias
(PFL), com a presença do Coral da Casa, o
Vozes de Pernambuco.
Entre outras ações, o público pode
conhecer o Plenário Virtual, moderno
sistema que permite a realização de transmissões, ao vivo, de áudio e imagens das
reuniões plenárias e das Comissões Permanentes da Casa.
O diretor do Departamento de
Informática, Cláudio Godoy, destaca que
todas as reuniões são transmitidas em tempo

EXPÕE NA INFONORDESTE

real para o site da Alepe (www.alepe.pe.gov.br),
gravadas, editadas e arquivadas em fitas de
videocassete e DVD.
O Sistema de Registros Textuais, que
permite a tramitação de documentos no
ambiente Lótus/Notes, também é atração do
estande. O sistema interliga todos os setores
da Alepe.
O trabalho de digitalização e editoração
dos Anais da Assembléia é outro destaque.
Essa ação visa armazenar e recuperar as
informações de interesse legislativo, jurídico
e doutrinário, dos últimos dez anos.
Se o visitante da Infonordeste quiser fazer
uma “viagem no tempo”, a Alepe disponibilizará, ainda, o Acervo Histórico do
Período Imperial, composto de Atas do
Senado, Anais da Assembléia Provincial, Anais
do Senado do Império, Leis Provinciais, Leis
do Império do Brasil e Falas da Assembléia
Provincial.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Plenário Virtual permite a transmissão das reuniões em tempo real
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PERSONAGEM DA ALEPE

CULTURA

MOISÉS BARBOSA

LIVRO POETAS DA
CASA REUNIRÁ 25
TEXTOS DE SERVIDORES

U

m grupo formado por 16 servidores da Alepe
terá seus poemas publicados no livro Poetas da
Casa, a ser editado ainda este ano. Eles foram
escolhidos entre os 22 funcionários que se inscreveram no
Concurso de Poesia Austro Costa, iniciativa da Mesa
Diretora da Alepe. O livro, com prefácio do poeta José
Mário Rodrigues, reunirá 25 textos, que foram selecionados
entre os 46 inscritos.
O concurso foi coordenado pela Seção de Biblioteca da
Casa Joaquim Nabuco. A comissão julgadora, formada pelos
jornalistas Cláudia Lucena, Nagib Jorge Neto e pelo poeta José
Mário Rodrigues, reuniu-se, no dia 17 de outubro, e selecionou
os poemas. Cada funcionário poderia concorrer com até três
trabalhos inéditos.
Nagib considerou que a maioria dos poemas apresenta
ritmo, emoção, além de linguagem objetiva e de fácil
compreensão. “A iniciativa da Assembléia é muito importante,
pois incentiva a produção cultural do nosso Estado e estimula
os servidores da Casa”, observa.
O poeta pernambucano José Mário Rodrigues ressaltou
que os textos “respiram a liberdade, o pensamento, a crença
e a emoção dos seus autores”.

Três funcionárias tiveram selecionados todos os poemas
que inscreveram: a diretora do Departamento de Cerimonial,
Socorro Vilaça, autora de Mulher, Menino Encantado e
Menino de Rua; a funcionária do Departamento de
Comunicação Suzana Pessoa, com Pássaro, Menino de Rua
e Yvette; e Zuleide Leda, da Comissão de Finanças, que
escreveu Seco Sertão, Chorar Com... e Resto de Ilusão.
Os outros poemas escolhidos foram Circense e Motivos
(Paula Crisóstomo); Escreve! (Kátia Cavalcanti); Retralhos
(Roberto Soares); Caldo de Cana (Taís Paranhos); Aceitar
(André Silva); Solidão na Multidão e Fim (Adriana Moraes);
Pequena Cria e DaLuz (Andréa Juliano); Devaneios (Maria
Rosângela Cavalcanti); Reflexos (Chico Farias); Sou Vencedor
(Douglas Fagner); Quero (Ana Paula Novaes); Materialização
da Dor (Linda Maria); O Nordestino e a Seca (Marília Melo).
Para Roberto Soares, que é fotógrafo, “escrever é pura
inspiração”. “A temática do meu poema, Retralhos, surgiu
por conta de uma reflexão sobre o trabalho que desenvolvo.”
Já a relações públicas Suzana Pessoa afirma que, “há muito
tempo, escrever faz parte da sua vida”.
Um recital, no Plenário do Palácio Joaquim Nabuco,
acontecerá no dia do lançamento do livro Poetas da Casa.

Trabalho vai resgatar memória da Assembléia

TOTA
COORDENA
DIGITALIZAÇÃO
DOS ANAIS
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Funcionários foram selecionados por comissão julgadora do Concurso de Poesia Austro Costa

Chefiando a Divisão de Documentação da Alepe,
desde 1996, o servidor Antônio Paulo Nunes, conhecido
como Tota, coordena, atualmente, o processo de
digitalização dos Anais do Poder Legislativo. “Todo o
registro das atas de reuniões, que incluem os textos da
taquigrafia e do Diário Oficial, será disponibilizado em
CD-ROM”, informou Tota, funcionário da Casa, há 23
anos.
A primeira etapa da ação, que, segundo Tota, está
sendo feita em conjunto com as Seções da Biblioteca e
dos Anais, já foi concluída. “Digitalizamos o material
correspondente ao período de 1993 a 2002”, disse,
acrescentando que, “até o início de dezembro, também
estarão prontos os documentos arquivados entre 1967
e 1992”. Para ele, “essa ação irá não apenas facilitar
futuras pesquisas, mas resgatar a história da Casa Joaquim
Nabuco”.
A idéia da informatização dos Anais foi trazida por
Tota, após uma visita, em 1997, à Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. “O interesse da Alepe em resgatar os
documentos surgiu em 99, quando contrataram a
arquivista Ângela Nascimento, que fez um belo trabalho
de higienização. Nunca imaginei que fosse possível lavar
papéis”, comentou, lembrando que a digitalização foi
iniciada na primeira gestão do atual presidente da Casa,
deputado Romário Dias (PFL).
Natural de Afogados da Ingazeira, casado e pai de
dois filhos, Tota se considera um grande apreciador da
cultura pernambucana. “Comida regional, vaquejada e
um bom forró me satisfazem por completo”, comentou.
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EVENTO

SEGUNDA CULTURAL
LANÇA CD DE POESIAS
O

lançamento do CD de poesias Flagrante, do jornalista Orismar Rodrigues,
foi a atração da nona edição do Projeto
Segunda Cultural, no Plenário da Assembléia
Legislativa de Pernambuco, no início de outubro. A obra contém 18 poesias, retiradas de
quatro dos seus cinco livros publicados. Os
poemas, que falam sobre cotidiano, morte,
desafeto e amores, foram escolhidos dos títulos
Destino das Águas, Navegador do Tempo, Ritual de
Sonhos e Poesias do Oriente e Outros Reinos.
Cada CD custa R$ 20,00, e a renda será
repassada integralmente para o Hospital de
Câncer de Pernambuco. O trabalho teve o apoio
das esposas dos deputados estaduais, na
divulgação e produção dos 800 discos que estão
à venda na lojinha do hospital.
O presidente da Alepe, deputado Romário
Dias (PFL), elogiou a atitude do jornalista. "O
gesto de carinho de Orismar com o Hospital
de Câncer nos sensibiliza", declarou o parlamentar. O jornalista agradeceu e anunciou o desejo
de que sua iniciativa seja seguida por outras
pessoas.
O final do evento foi marcado pela apresentação da Dança da Vida, em que mulheres
interpretaram a dor das portadoras de câncer
de mama e a alegria com a descoberta da cura.
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No Plenário, mulheres interpretaram a dor de quem teve câncer de mama e a alegria da descoberta da cura

BIENAL INTERNACIONAL
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LIVROS

E VÍDEOS
FAZEM SUCESSO

Estande divulgou para o público ações desenvolvidas pelo Legislativo

A Assembléia Legislativa de Pernambuco
participou da IV Bienal Internacional do Livro,
que reuniu mais de 20 mil pessoas, diariamente,
entre os dias 4 e 12 de outubro, no Centro
de Convenções, em Olinda. O estande da
Alepe foi um dos mais visitados.
A instituição divulgou todas as suas
produções realizadas ao longo dos últimos
anos. O público teve acesso, por exemplo, às
coleções Perfil Parlamentar - Século XX e Ícones
Pernambucanos. A primeira corresponde a 22
biografias dos principais deputados que
passaram pela Assembléia, no século passado,
e a segunda conta a história do esporte, cinema,
teatro, artesanato, música e literatura, em
Pernambuco.

As pessoas que visitaram o estande da
Alepe na bienal também tiveram a
oportunidade de conhecer o novo site da
Casa (www.alepe.pe.gov.br). Elas ainda
assistiram a vídeos institucionais sobre a
produção informativa, a história da Assembléia
e a vida de seu patrono, Joaquim Nabuco.
Para o presidente da Alepe, deputado
Romário Dias (PFL), a maior preocupação é
com a transparência das ações do Legislativo,
que, para ele, dá-se por meio da informação.
Na opinião do primeiro-secretário,
deputado João Negromonte (PMDB), é
importante que a população conheça o diaa-dia do Poder.

