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Prefeitos cearenses recebem relatório de Comitê
para prevenir assassinatos de jovens

CAMPANHA PÁGINA 4

Ceará sem Drogas mobiliza mais de 4.500 pessoas
nos seminários de Cruz e Aracati

INTERNET

PÁGINA 2

Projeto quer instituir a Semana de Conscientização
sobre Brincadeiras Perigosas

DEPUTADOS UNEM ESFORÇOS PELA

TRANSPOSIÇÃO

STJ RECEBE PEDIDO DE CELERIDADE PARA RETOMADA DAS OBRAS DO SÃO FRANCISCO, EM
AUDIÊNCIA A ZEZINHO ALBUQUERQUE (PDT) E COMITIVA DE DEPUTADOS

A

presidente do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ministra Laurita
Vaz, recebeu em audiência no
dia 12/05 uma comitiva de deputados cearenses liderados pelo presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque (PDT). Os parlamentares buscaram
sensibilizar a ministra para a urgência do
julgamento do mérito da liminar concedida pela Justiça às empreiteiras envolvidas
na construção do Eixo Norte da transposição do São Francisco, paralisando as
obras. A Ministra demonstrou o devido
entendimento do pleito dos parlamentares cearenses perante a Justiça Federal e
se comprometeu a dar atenção especial
ao caso, tão logo chegue aquela Corte.
A visita foi parte da mobilização dos
deputados, proposta por Zezinho Albuquerque no dia 09/05, para conseguir a
retomada imediata das obras da transposição e conclusão do Eixo Norte, que trará

Deputados Audic Mota (PMDB), Tin Gomes (PHS), Elmano Freitas (PT), Carlos Matos
(PSDB), ministra Laurita Vaz, presidente Zezinho Albuquerque (PDT), deputados Fernanda
Pessoa (PR) e Leonardo Araújo (PMDB)

água para o Ceará. Nessa reunião com 30
parlamentares cearenses, ele aprovou várias medidas a serem adotadas pelo Poder
Legislativo para que as obras sejam retomadas o mais breve possível. As medidas

incluem visitas ao TRF – 5ª Região e STJ
na tentativa de sensibilizar para um julgamento do caso na Justiça de forma rápida.
A suspensão da obra pode trazer sérios
prejuízos ao Estado em curto prazo.

A paralisação aconteceu devido a
uma liminar, concedida pelo Tribunal Regional Federal (TRF)- 5ª Região,
a pedido do consórcio formado pelas
empresas Passarelli, Construção e PB
Engenharia, que discordaram do resultado da licitação. “No momento, o mais
rápido seria o julgamento”, pontuou.
Zezinho Albuquerque explicou
que, caso o TRF não atenda ao pedido dos parlamentares cearenses, eles
irão ao presidente da República, uma
vez que a obra é federal, pedir a elaboração de um decreto de emergência
para dispensar a licitação e retomar
imediatamente a obra. Ele acrescentou ainda que será analisada a possibilidade de o Exército ser acionado
para concluir a obra de transposição.
No âmbito político, atuarão junto aos
representantes do Ceará no Congresso Nacional e aos prefeitos.
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Atividades e eventos do legislativo
cearense em imagens

RÁPIDA
Unale convoca
para eleição de
nova diretoria
A Assembleia Geral da União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale)
está convocando os deputados estaduais
a participarem de reunião no dia 9 de junho, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para
deliberarem sobre a eleição da nova diretoria executiva e prestação de contas do
atual mandato.
O encontro acontecerá durante o
último dia da 21ª Conferência Nacional
dos Legisladores e Legislativos Estaduais
(CNLE), que será realizada nos dias 7, 8 e
9 de junho, no Rafain Palace Hotel e Convention Center, Foz do Iguaçu.
A diretoria executiva é composta de
um presidente e seis vice-presidentes;
um secretário-geral e outros quatro secretários; um tesoureiro-geral e outros
quatro tesoureiros. O mandato do Presidente será de um ano, sem reeleição.

QUEM FAZ
MESA DIRETORA
PRESIDENTE - Zezinho Albuquerque (PDT)
1º Vice-presidente - Tin Gomes (PHS)
2º Vice-presidente - Manoel Duca (PDT)
1º Secretário - Audic Mota (PMDB)
2º Secretário - João Jaime (DEM)
3º Secretário - Deputado Julinho (PDT)
4ª Secretária - Augusta Brito (PCdoB)
SUPLENTES
Robério Monteiro (PDT)
Ferreira Aragão (PDT)
Bruno Pedrosa (PP)

Relator do Comitê, deputado Renato Roseno (Psol), explica o relatório aos prefeitos

Comitê apresenta relatório a
prefeitos cearenses
DAS RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO PELO MENOS 10 ESTÃO
RELACIONADAS ÀS COMPETÊNCIAS DAS GESTÕES MUNICIPAIS

O

Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CPHA), da Assembleia
Legislativa do Ceará, apresentou, no
dia 02 de maio, a um grupo de prefeitos
do Estado o relatório elaborado pelo
colegiado, no ano passado, para prevenir o assassinato de jovens. O relator
do Comitê, deputado Renato Roseno
(Psol), mostrou aos prefeitos um resumo dos dados e evidências do relatório.
Segundo ele, “das 12 recomendações
elaboradas pelo Comitê, ao menos 10
estão relacionadas às competências
das gestões municipais”.
Para o presidente da Casa, Zezinho

Albuquerque (PDT), o relatório do Comitê ajuda nas ações desenvolvidas
pelo Governo do Estado, com a criação
da Secretaria Especial de Combate às
Drogas, e o Legislativo cearense, com
a realização da campanha Ceará Sem
Drogas. Segundo ele, “as drogas são uma
das principais causas do envolvimento
de adolescentes com a criminalidade e,
por isso, merece uma atenção maior”.
Roseno citou ainda uma “geografia da
violência”, um fenômeno de desconcentração da violência das grandes cidades
para municípios de pequeno e médio
porte. Para o parlamentar, as prefeituras
devem atuar em conjunto com os jovens,
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a comunidade e conselhos, por meio
das administrações municipais que já
existem formalmente. “Toda a prevenção pode ser feita mobilizando a rede já
existente. Não estamos propondo redes
novas”, informa.
Ao final do evento, o vice-presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Nilson Diniz,
assinou uma carta em que a entidade
se compromete a difundir as 12 recomendações do Comitê aos 184 municípios cearenses. Participaram também
do encontro, a vice-governadora do
Estado, Izolda Cela e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Servidores da Coordenaria de Comunicação Social fazem homenagem na despedida do jornalista Adriano Muniz

Deputado Audic Mota (PMDB), 1° Secretário

Deputado Evandro Leitão (PDT)

Jornalista Ilo Santiago Jr. novo coordenador
de Comunicação Social da AL

Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio

Deputada Mirian Sobreira (PDT)

Brincadeiras
perigosas na
internet
Sede da Assembleia completa 40 anos

Fale com a gente
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O Palácio Adauto Bezerra, edifício
sede da Assembleia Legislativa, completou 40 anos de inauguração no dia 13/05.
O projeto foi dos arquitetos José da Rocha
Furtado Filho e Roberto Martins Castelo.
A cerimônia de inauguração contou com
a presença do general Ernesto Geisel, então presidente da República.
O presidente da AL, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), ressalta que,
durante os 40 anos de funcionamento,
o Palácio Adauto Bezerra passou por
grandes transformações. “Com uma localização mais adequada às suas necessidades, a Assembleia se aperfeiçoou ao
longo do período, ampliou suas instalações físicas e hoje garante à sociedade o
acompanhamento de suas atividades e
uma série de serviços”, disse ele.

A primeira sessão no novo edifício ocorreu à zero hora do dia 13 de
maio de 1977, em homenagem à data
da libertação dos escravos. A mudança da Assembleia Legislativa ocorreu
após permanecer 106 anos sediada
no Palacete Senador Alencar, Centro
de Fortaleza. A solenidade de encerramento das atividades no antigo
prédio aconteceu em 10 de maio de
1977. O prédio hoje abriga o Museu
do Ceará.
A sede do Poder ganhou, ao longo
desses 40 anos, uma série de reformas e
dois novos anexos, garantindo aos usuários e funcionários do Legislativo maior
conforto e segurança bem como departamento internos e serviços oferecidos
ao público.

Os “jogos de asfixia” e o jogo “Baleia Azul” trazem alerta para os pais
sobre os desafios tratados como
“brincadeiras”, mas que podem causar sequelas e até a morte dos participantes. Preocupada com o fato, a
deputada Bethrose (PMB) anunciou,
em audiência pública realizada no
dia 04/05, que deu entrada na Casa
em um projeto de lei que institui a
Semana Estadual de Mobilização e
Conscientização sobre as Brincadeiras Perigosas.
O assunto foi tratado pela Comissão da Infância e da Adolescência. “Devemos promover palestras e
mobilizar escolas públicas e particulares, porque a falta de informações
pode levar a uma tragédia” disse
Bethrose. O tema foi apresentado
na audiência pelo fundador do Instituto Dimicuida, Demétrio Jereissati,
que criou o projeto após perder o filho, de apenas 16 anos, durante um
“desafio” de asfixia.

Deputados Dr. Santana (PT) e Manoel Duca (PDT)

Deputado Bruno Pedrosa (PP)

Deputado Odilon Aguiar (PMB)

Deputado Carlos Felipe (PC do B)

Presidente Assalce, Luiz Edson, em homenagem ao Dia das Mães

Deputada Augusta Brito (PC do B)

Estudantes participam do Seminário Ceara sem Drogas, em Cruz
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Mobilização contra as drogas no Interior
CAMPANHA CEARÁ SEM DROGAS REUNIU
MAIS DE 4.500 JOVENS EM SEMINÁRIOS NAS
CIDADES DE CRUZ E ARACATI

A

campanha Ceará sem Drogas,
idealizada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
deputado Zezinho Albuquerque (PDT), realizou mais dois seminários no Interior do
Estado em maio, nos municípios de Cruz
e Aracati, reunindo nos dois eventos, mais
de 4.500 pessoas, a maioria estudantes.
Em Aracati, no dia 04/05, 1.500 estudantes da rede pública compareceram ao
evento e, em Cruz, no dia 05/05, o número chegou a três mil. A campanha, que já
passou por 13 municípios, busca conscientizar jovens cearenses sobre os malefícios
da dependência química.
Zezinho Albuquerque ressaltou o recente levantamento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)
segundo o qual 70% a 80% dos jovens se
envolvem com drogas por causa da curiosidade. “Precisamos do envolvimento das
famílias e das escolas, porque sem elas não

se faz com sucesso esse projeto Ceará sem
Drogas”, afirmou ele, em Cruz.
O parlamentar destacou, em Aracati,
os resultados do Comitê Cearense pela
Prevenção de Homicídios na Adolescência, desenvolvido pela Assembleia Legislativa, em parceria com o Governo do Estado e o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef).
Segundo Zezinho, o relatório do Comitê mapeou o perfil dos jovens que praticam homicídios e também dos que são
assassinados, além de identificar o contexto em que esses jovens estavam inseridos.
O prefeito de Cruz, Jonas Muniz, agradeceu ao deputado Zezinho Albuquerque
pela oportunidade de discutir a temática
no município e ressaltou a importância da
prevenção no combate às drogas. O prefeito de Aracati, Birmarck Maia, exaltou a
contribuição de Walter Casagrande com
sua palestra.

Estudantes no Ginásio Poliesportivo da Vila Olímpica de Cruz

Em suas palestras na campanha Ceará
sem Drogas, o ex-jogador e comentarista
esportivo Walter Casagrande fala sobre a
experiência dele com as drogas e faz um
alerta aos jovens “Hoje eu consigo ter uma
rotina: faço academia todos os dias pela
manhã, vou à terapia a tarde, no final da
semana vou ao teatro e cinema. Isso eu
consegui após a recuperação, mas quando

se está nas drogas, ela lhe pega para ela, e
você não consegue fazer mais nada, colocando em risco a sua posição e até a sua
vida”, alertou. Casagrande lembrou ainda
que hoje existem projetos que buscam
esclarecer acerca dos riscos do uso dos
entorpecentes, algo que, segundo ele, não
existia na época em que ele enfrentou a dependência química.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
CULTURA NAS ESCOLAS

AGRICULTURA URBANA

PREVENÇÃO À RADIAÇÃO SOLAR

REINSERÇÃO DE ADICTOS

>> Dra. Silvana (PMDB)

>> Moisés Braz (PT)

>> Leonardo Pinheiro (PP)

>> Fernanda Pessoa (PR)

A inclusão de atividades esportivas e culturais

Projeto de Indicação nº 41/2017, de autoria do de-

A adoção de medidas de prevenção e combate às

A criação do Programa para reinserção dos adic-

destinadas às famílias dos estudantes matricula-

putado Moisés Braz (PT), em apreciação na AL,

doenças relacionadas à exposição solar no ambien-

tos no mercado de trabalho no Ceará foi proposta

dos na unidade de ensino da rede pública Estado

propõe a Política de Apoio à Agricultura Urbana

te de trabalho foi proposta por meio de projeto de

pela deputada Fernanda Pessoa (PR). O projeto de

do Ceará foi proposta na Assembleia Legislativa

do Ceará. A matéria define a política agrícola, co-

indicação 45/2017, do deputado Leonardo Pinhei-

indicação 54/17, em apreciação no Legislativo Es-

pela deputada Dra. Silvana (PMDB), presiden-

mo o conjunto de atividades de cultivo de horta-

ro (PP), em apreciação na Assembleia Legislativa.

tadual, prevê uma reserva mínima de 1% do total

te da Comissão de Educação. De acordo com o

liças, plantas medicinais, espécies frutíferas, bem

Dentre as ações indicadas pela proposta estão pro-

de vagas nos contratos de qualquer natureza do

projeto de indicação 31/2017, da parlamentar,

como a criação de animais de pequeno porte,

moção de ações educativas; fortalecimento da aten-

Governo do Estado. Para participar do programa

as atividades culturais e esportivas devem ser

piscicultura e a produção artesanal de alimentos

ção primária para detecção precoce das doenças

os adictos deverão estar cumprindo tratamen-

realizadas nos fins de semana, e têm por obje-

e bebidas para o consumo humano, criando com

associadas à exposição solar; estímulo a realização

to junto a uma instituição pública credenciada e

tivo propiciar uma maior interação social entre

isso alternativa de renda e de fortalecimento nutri-

de exames; criação de equipe multidisciplinar para

atender a requisitos básicos da empresa que for

comunidade e escola. A Secretaria de Educação

cional. Visa às pessoas em situação de insegurança

atender a esse segmento da população e rede inter-

contratado. Se for estudante, deve estar matricula-

será responsável pela implantação dessas ações.

alimentar e nutricional.

setorial para acompanhamento.

do na rede pública ou privada de ensino.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

Com a iniciativa, a escola passa a ser pensada

A aprovação e a execução da política proposta

Segundo dados do Ministério da Saúde (2016),

A finalidade da medida é incentivar a contratação

não só como um espaço de formação educa-

possibilitará a valorização econômica e social da

o câncer de pele corresponde a 30% dos casos de

de pessoas que se recuperaram da dependência de

cional, mas também de cultura e esporte tanto

agricultura urbana, por meio da conexão entre

tumores malignos registrados no país. As pessoas

drogas e álcool como uma forma de inseri-los no

para os alunos como para os pais. O potencial

o abastecimento e a produção local, e da sua

maiores de 40 anos, com pele clara e sensível à ação

mercado de trabalho e na sociedade. Segundo a au-

formativo da escola seria expandido para a

integração às políticas de desenvolvimento ur-

dos raios solares ou com doenças cutâneas prévias

tora da matéria, a dependência química atinge o ser

comunidade, com atividades esportivas e cul-

bano e de segurança alimentar e nutricional sus-

são as principais vítimas. A pele e os olhos são as

humano biologicamente, psiquicamente e espiritu-

turais como música, dança, teatro, desenho

tentável. A agricultura urbana pode contribuir

principais áreas de risco à saúde, decorrentes da ex-

almente e é reconhecida como uma séria questão

e pinturas realizadas entre os pais e alunos,

ainda na ocupação e no aumento da renda, com

posição à radiação ultravioleta. As medidas propos-

social. Neste sentido, a abertura de vagas para os pa-

transformando as escolas nos fins de semana

consequente melhoria da qualidade de vida da

tas no projeto irão prevenir a incidência da doença,

cientes em processo de reabilitação além de oferecer

como um espaço democrático e de interação

população pobre, e alterar a qualidade da dieta

sobretudo em trabalhadores expostos à luz solar

a reinserção no mercado, também aproxima a so-

entre a comunidade.

alimentar dessa população.

em sua jornada laboral..

ciedade com a realidade dos dependentes químicos.

