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FORTALEZA, CEARÁ - SÁBADO E DOMINGO, 4 E 5 DE MARÇO DE 2017

PAULO CESAR
NORÕES

Eletemquedizerque
nãopodepagarreajuste
maiorporquerecebeu
oEstadoquebrado.
Oufazissoouquer
encobriroquefoifeito
nagestãopassada”

CAPITÃOWAGNER,deputadoestadual(PR),
aocontestarvalorrealdoaumento
anunciadopelogovernadorCamilo
Santanaaospoliciaismilitares

Reformas
� Presidente do Tribunal de
Justiça do Ceará, Gladyson
Pontes, participa em Brasília
nesta terça-feira, de reunião
com os presidentes da
Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, e do
Congresso Nacional, Eunício
Oliveira. O encontro terá a
participação de outros
presidentes de tribunais
estaduais do País. Em pauta,
as reformas em votação no
Congresso que impactam
diretamente no Judiciário.

Sem o pau
� Conselho Pastoral de
Missão Velha cancelou o
carregamento do pau da
bandeira, tradicional na
festa de São José. Campanha
da Fraternidade incentiva a
preservação do meio
ambiente e há muita
bebedeira, confusão e até
brigas. Mas, a festa está
mantida com procissão neste
domingo. Bandeira terá um
mastro de ferro. E na festa de
Santo Antônio, em Barbalha,
em junho, será que terá?

‘‘

Disque-governo
� Nem durante o Carnaval o
povo deu descanso à
Ouvidoria do Estado. De
acordo com números da
Central de Atendimento
Telefônico do Governo,
entre 27/02 e 1/03 foram
554 ligações, a maioria para
reclamar de problemas na
rede de esgoto, falta d’água,
estrutura e funcionamento
do metrô, além de
informações sobre programa
‘Sua Nota Vale Dinheiro’ e
horário e tarifas de trens.

Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social,
Josbertini Clementino, esteve na 25ª Internacional Socialista,
na Colômbia. Josbertini é candidato a deputado estadual em
2018, pelo PDT.

Prefeito Davi Benevides, de Redenção, usou redes sociais
para avisar ao funcionalismo que fevereiro será pago nesta
segunda. Cumpre, assim, promessa de manter a folha em dia.

Ouvidoria da Agência Reguladora do Ceará (ARCE)
comemora liderança, pelo quinto ano seguido, na Avaliação
de Desempenho das Ouvidorias Setoriais do Estado.

“Estímulo para que, cada vez mais, melhoremos nossos
serviços e busquemos a qualidade que a população merece”,
diz Hélio Winston Leitão, presidente do Conselho da Arce.

Tem mais...

Sem aumento
� Juiz Adriano Ribeiro
Furtado Barbosa, da 1ª Vara
de Justiça de Quixadá,
acatou denúncia do MP e
proibiu o aumento nos
subsídios do prefeito Ilário
Marques (PT), do
vice-prefeito João Paulo e do
secretariado. O magistrado
estabelece multa diária de
R$ 1.000,00 em desfavor do
prefeito em caso de
descumprimento da decisão.
Reajuste foi aprovado em 4
de novembro de 2016.

Imortal
� Lúcio Alcântara toma
posse, hoje à tarde, na
presidência do Instituto do
Ceará. Ex-prefeito de
Fortaleza, deputado federal,
senador e governador do
Ceará, Dr. Lúcio hoje divide
atuação nos bastidores da
política com destacada
produção cultural. Tem mais
de 40 obras publicadas e é
titular da cadeira 26 da
Academia Cearense de
Letras. Ganha, sem dúvida, o
Instituto do Ceará.

� Sou um dos milhares de
fortalezenses que
frequentam a Beira Mar em
busca de mais qualidade
de vida. Todo dia, a partir
das primeiras horas da
manhã, nosso principal
cartão-postal é tomado por
corredores, ciclistas e
caminhantes, na maioria
amadores como eu. Há
entre nós uma sensação de
que, ao menos ali, pode-se
desfrutar de uma cidade
mais segura. O que é
verdade, em parte, se
levarmos em conta a

violência desenfreada de
outros locais. Ocorre que,
mesmo com o maior
número de policiais por
metro quadrado da capital,
assaltos são corriqueiros
na Beira Mar, mormente
no trecho recém-reforma-
do do Mucuripe. A
diferença é que, ontem, a
truculência dos assaltantes
provocou traumatismo
craniano e levou a vítima
para a UTI. Podia ser
qualquer um, inclusive eu.
Até quando seremos reféns
dessa violência?

Todocuidadoépouco

pcnoroes@diariodonordeste.com.br

ESTADO E MUNICÍPIOS

COMPRA DE VOTOS ESCOLA PÚBLICA

Área dificilmente tratada como
prioritária pelas administrações
públicas, a Cultura tem algumas
articulaçõesentreEstadoeMuni-
cípios realizadas por meio de
fóruns de discussão, programas
e alguns pontuais convênios de
transferência de recursos. Con-
forme a própria Secretaria da
Cultura do Estado (Secult), em
geral, os convênios são firmados
com entidades da sociedade ci-
vil e pessoas físicas em uma ten-
tativa de democratizar as ações
culturais.SegundodadosdoPor-
tal da Transparência do Ceará,
pelo menos 571 convênios es-
tão, atualmente, em situação de
inadimplência, envolvendo um
montante de R$ 20 milhões em-
penhados pelo Estado.

ASecultexplicaque,indepen-
dentemente do tipo de instru-
mento – sejam convênios com
prefeituras, termos de fomento
com pessoas físicas ou termos de
cooperação financeira com pes-
soasjurídicas–,pelomenos50%
dosrecursosinvestidospeloEsta-
do beneficiam projetos de muni-
cípiosdoInteriordoEstado,con-
forme determina a Lei do Siste-
ma Estadual de Cultura (SIEC).

Paraisso,aSecretariaarticula
junto às prefeituras para divul-
gar os editais e mobilizar pes-
soas e entidades que atuam no
campo cultural. “Apesar de a po-
lítica cultural ser bem mais am-
pla, incluindo diversos outros ei-
xos de ação além das transferên-
cias de recursos, cumpre ressal-
taraimportânciadoseditais,fru-
to de avanços históricos do setor
quanto à transparência, à isono-
mia de oportunidades e à demo-
cratização do acesso aos recur-
sos de acordo com o mérito dos
projetosculturais e com sua con-
tribuição para a política cultural
no Estado”, argumenta a Pasta.

ASecult tambémvemintensi-
ficando a agenda institucional
para o fortalecimento dos Siste-
mas Municipais de Cultura. Nes-
se sentido, a Secretaria deverá
realizar, neste mês de março,
um encontro com prefeitos e se-
cretáriosde cultura paraincenti-
var que mais municípios elabo-
rem seus Planos Municipais de
Cultura e estruturem suas secre-
tarias para a área.

“Essaagendacontarácomcur-
sos de capacitação de gestores
municipais para elaboração de
planosdecultura,umaespeciali-
zaçãoemgestãoculturalempar-
ceria com a Universidade Esta-
dualdoCearáeumeditalespecí-
fico dirigido a municípios que
aderiram ao Sistema Estadual

de Cultura”, informa a assesso-
ria de comunicação da Secult.

Além da articulação por meio
dos diversos sistemas estaduais,
a Secretaria promove reuniões
em diferentes regiões do Estado
ao longo do ano. “A Secretaria
também dialoga diretamente
com os prefeitos e secretários de
Cultura, em reuniões e eventos
tanto nos municípios quanto na
Secult, bem como com a presen-
çaconstantedeartistas,produto-
res culturais e obras de autores
dediversasregiõesnaprograma-
ção dos equipamentos culturais
da Secretaria”, diz o órgão.

Para fortalecer as ações cultu-
rais do Estado no Interior, a Se-
cult diz que a inauguração de
equipamentos no Cariri deverá
dar uma intensa contribuição.

Problemas

Conforme o Portal da Transpa-
rência do Estado, hoje existem
571 convênios da Secult em si-
tuaçãodeinadimplência,amaio-
ria deles por problemas na pres-
taçãodecontas.Sobreessaques-
tão, a Pasta informa que promo-
ve com frequência oficinas pre-
senciaise online sobre prestação

decontasedisponibilizanainter-
net uma detalhada cartilha so-
bre o assunto. Além disso, são
prestados atendimentos diários
aos proponentes.

Diantedoproblemaedospre-
juízos que isso pode causar ao
próprioEstado–jáque,comirre-
gularidades nas prestações, a
transferência de recursos pode
ser suspensa, com riscos de os
projetos ficarem inacabados –, a
SecultreforçouseusetordePres-
tação de Contas, que ganhou
mais relevância na estrutura da
Secretaria, e trabalha em articu-
lação com o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) “para que os
proponentes com projetos sele-
cionados em nossos editais pos-
sam receber também cursos e
oficinas por parte do TCE”.

Cooperaçãotécnica

“O diálogo com o TCE se esten-
de, inclusive, na análise de um
termo de cooperação técnica pa-
ra esse objetivo. A Secretaria
tambémpassouacontarcomins-
crição online para seus diversos
editais,garantindomaisfacilida-
deparaosproponentes deproje-
tos culturais”, explica a Pasta,
ressaltando que manter a
adimplência dos projetos é uma
responsabilidade dos respecti-
vos proponentes e que, portan-
to,cabeao Poder Públicoapenas
exigir regularidade na aplicação
dos recursos.

“Atualmente, todo o processo
de relacionamento do Estado
com o proponente é atualizado
emtemporealpormeiodoSiste-
ma de Convênios e Congêneres
do Ceará (Siconv-CE). Com o
sistema em tempo real, que tor-
nou esse processo mais prático
tanto para o Estado quanto para
os proponentes, a ausência de
um único item solicitado, como
umafotoou umdocumento sim-
ples, já implica registro no siste-
ma como situação de
inadimplência.Essasituação,po-
rém, é na maioria das vezes sim-
ples de ser corrigida pelo propo-
nente”, garante a Secretaria da
Cultura do Estado.

Amaioriadelestem
problemasnaprestação
decontas.Pastabusca
oferecermeiosque
auxiliemproponentes

Muitassãoascríticasfeitasquan-
to ao modo como se portam os
políticos brasileiros. Mas na últi-
masexta-feira,naAssembleiaLe-
gislativa do Ceará, os parlamen-
tares se pronunciaram para con-
denar o outro lado, o eleitor.

Oprimeiroatratardoassunto
foi Ely Aguiar (PSDC). Ao afir-
mar que a população estaria ca-
da vez mais decepcionada com
os políticos, Ely afirmou que
“parte do eleitorado tem culpa
por ter colocado esses políticos
onde estão. A população foi
quemmandouelesparaoexercí-
cio da função”, apontou. “Mui-
tas vezes o eleitor também parti-
cipa do processo quando recebe
dinheiro para votar, ou recebe
tijolo e outros benefícios para
escolher essas pessoas”.

Fernando Hugo (PP) afirmou
que a “esculhambaria reinante
noBrasil”existeemtermospolíti-
cos e eleitorais, fundamental-
mente pela inoperância daJusti-
ça em punir. “Esse é o principal
detodos ospontos.Agora, oelei-
torado brasileiro é mais corrup-
to do que o Eduardo Cunha, Lu-
la, Michel Temer e outros menos
votados. O eleitorado brasileiro
tornou-se delinquente no votar,
piordo quevotava20anosatrás.
É uma vergonha”, expôs.

Roberto Mesquita (PSD) fez
coro às palavras de Hugo e disse
que há por parte do eleitorado,
também, a necessidade de fazer
umaassepsiaporque,comocolo-

cou, não existe concurso para
deputado,senador,deputadofe-
deral ou governador. “São car-
gos eleitos pelo povo e esse mes-
mo povo precisa escolher me-
lhor na hora de votar”.

O deputado salientou que,
em meio a tudo, há um fato que
reputa como uma luz no fim do
túnel: a educação. “Não a que o
GovernodoCeará,àmodanazis-
ta,procurafazerpropagandadis-
torcida. Fato é que melhoramos
muito na educação do Ceará,
masnenhumdeputadotemcora-
gemdecolocar umfilhoseupara
estudar em escola pública. Por-
tanto,hámaisfaláciadoquever-
dade nessa revolução da educa-
ção”, enfatizou.

Ampliando as críticas, Heitor
Férrer (PSB) afirmou que, quan-
do o voto é vendido, quem com-
prou não tem compromisso.
“Comprou uma mera mercado-
ria. Transformou-se o eleitor em
mercadoria de péssima qualida-
de”,ressaltou, citando exemplos
da última campanha municipal.

Secretaria diz que

vem intensificando

agenda institucional

para promover o

fortalecimento dos

SistemasMunicipais

de Cultura no Ceará

Muitas vezes, o

eleitor também

participa do

processo quando

recebe dinheiro para

votar, ou recebe

tijolo e outra ajuda

O aumento de 27% no número
de estudantes de escolas públi-
cas que chegaram às universida-
desentreosanosde2015e2016
é motivo de comemoração por-
que anos atrás, eles não entra-
vam nas universidades públicas.
Adeclaraçãopartiu dadeputada
estadual Rachel Marques (PT)
que, em discurso na tribuna da
AssembleiaLegislativa,sexta-fei-
ra, afirmou que o avanço se deve
às políticas desenvolvidas pelo
Governo do Estado.

“Hoje,vemosessesresultados
importantes, que possibilitam a
democratizaçãodoensinopúbli-
co em nosso Estado”, declarou.
“Também surgiu a partir das
ações do governo Lula e Dilma
quepossibilitaramoEnem,Prou-
ni e Fies”, continuou.

Rachel apontou matéria do
DiáriodoNordeste,aqualmostra
que o número de cearenses
oriundos de escolas estaduais
aprovados em faculdades públi-
cas e privadas de todo o País
passou de 10.035 para 12.737.
Em 2014, foram 9.800 estudan-
tes. “Esse crescimento se dá ano
a ano e somente aqueles aprova-
dos dentro do Sisu, que tem co-
mo base as notas do Enem, te-
mos o ingresso de 3.693 alunos,
em 2016, contra 2.669, em
2015”, destacou a parlamentar.
“Dos estudantes que consegui-
ram se destacar a partir das no-
tas do Enem há um crescimento
de 38,36%”.

Continuando a leitura dos da-
dos constantes na matéria, a pe-
tista ressaltou que na rede priva-
da foram selecionados pelo Pro-
grama Universidade para Todos
(Prouni), 1.745 alunos. “Fica-
mos felizes em, nesse momento,
repercutirnoPlenárioesseresul-
tado importante para o Estado
doCeará.Estadoquevemsedes-
tacando na área da educação e
faz investimentos importantes”.

Elainformouquesegunda-fei-
ra o governador Camilo Santana
fará o lançamento do Programa
Ensino Médio Integral. “É mais
um programa importante para
possibilitaraindamaisoportuni-
dades para nossos jovens”.

Inadimplência atinge

571 convêniosdaSecult

Deputados fazem
críticas a eleitores

Petista ressalta o
crescimento no CE
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