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AL NOTÍCIAS
ÁGUA PARA BEBER

PÁGINA 4

Programa quer perfurar, pelo menos, mais seis mil
poços para minimizar crise hídrica

CAMPANHA PÁGINA 2

Novembro Azul 2017 foca na conscientização para
prevenir o câncer de próstata

COOPERAÇÃO PÁGINA 2

Comitê pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência busca parceria com a Cruz Vermelha

MUNICÍPIOS ENGAJADOS NA
LUTA CONTRA AS DROGAS
AO LONGO DE 20 EDIÇÕES, CEARÁ SEM DROGAS INSPIROU CRIAÇÃO DE
CONSELHOS E POLÍTICAS DE COMBATE AO USO DE ENTORPECENTES

A

Assembleia Legislativa do Ceará
realizou no dia 24/11 a 20ª edição
da Campanha Ceará sem Drogas
no município de Várzea Alegre. O evento,
que foi o último do ano de 2017, reuniu cerca de 1.500 alunos na Escola Profissional
Doutor José Iran Costa. Na oportunidade,
Zezinho Albuquerque (PDT) destacou o
sucesso que a campanha vem tendo na
conscientização dos jovens e o engajamento dos municípios visitados, que estão
criando políticas específicas e/ou conselhos, como foi o caso de Boa Viagem.
Conforme o presidente da AL, “a campanha Ceará Sem Drogas já produziu muitos
resultados ao longo das 20 edições que promoveu em Fortaleza e nos municípios de diversas regiões do nosso estado. Dentre essas
contribuições, destaco a criação dos conselhos municipais de políticas sobre drogas”, disse ele. Zezinho disse que a criação
de conselhos é de suma importância por
se tratar “de um instrumento que permite
maior efetividade na ação do poder público
no que se refere a essa questão, uma vez que
cada conselho tem uma proximidade muito
maior com a realidade vivida pelos cidadãos
e, desta maneira, tem maior capacidade de
promover ações de prevenção relativas ao
possível envolvimento das pessoas, sobretudo dos jovens, com a dependência química”.
Zezinho sinalizou a possibilidade de
ampliar a iniciativa para que alcance ainda
mais municípios a partir de 2018. Lançada em 2014, a campanha já visitou, só em
2017, Fortaleza, Sobral, Crateús, Acaraú,
Crato, Limoeiro do Norte, Viçosa do Ceará,
Nova Russas, Aquiraz, Campos Sales, Horizonte, Aracati, Cruz, Ocara, Russas, Brejo
Santo e Boa Viagem.
Em Várzea Alegre, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande afirmou: “Tenho

certeza que tudo teria sido diferente se tivéssemos mais informações naquela época.
Há 10 anos estou sem usar nada”. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do município,
Cleiton Costa, disse que diversas atividades
são desenvolvidas: “Nosso grande desafio é
mantê-los envolvidos em atividades ligadas
ao esporte, cultura e música, para que não
tenham tempo ocioso, afastando assim as
possibilidades de algum contato”.
SERVIÇO
Atendimento do Centro de Referência sobre
Drogas (CRD): 0800 275 1475.
Mais informações sobre a Campanha Ceará
sem Drogas da AL: 3277 2504.

Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) fala aos jovens em Várzea Alegre
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RÁPIDA
CCPHA busca
cooperação da
Cruz Vermelha
A equipe do Comitê Cearense pela
Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA) reuniu-se dia (28/11),
na Assembleia Legislativa, com representantes do Comitê Internacional da
Cruz Vermelha (CICV) para discutir
possibilidades futuras de cooperação
relacionadas à redução da violência letal contra adolescentes e jovens.
O deputado Renato Roseno, relator
do CCPHA, citou a importância do diálogo com os vários setores envolvidos
na violência urbana. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha apresentou suas experiências em conflitos e
violência armados. O chefe adjunto
para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai
e Uruguai , Filipe Tomé de Carvalho,
explicou que a entidade tem como
propósito o direito humanitário em
situações de conflitos, protegendo as
vítimas de violência.
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Prevenção do câncer de próstata
IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA É RESSALTADA
EM SOLENE DEDICADA À CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2017

Atividades e eventos do legislativo
cearense em imagens

Dr. Marcos Flávio Rocha, Deputados Fernanda Pessoa (PR) e Sérgio Aguiar (PDT), Luís Edson Corrêa, da Assalce e o médico Túlio Marcus Chaves Osterne

E

m solenidade alusiva à campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata,
realizada dia 28/11, o deputado Sérgio
Aguiar (PDT) informou que, conforme
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,2 milhão de novos casos de
câncer de próstata deverão surgir no
mundo e 360 mil pessoas podem morrer caso não haja um acentuado recuo
pós-conscientização popular. Aguiar,
que solicitou a realização da solenidade,
lembrou que um em cada seis homens é
alvo de câncer de próstata e que há um
óbito provocado pela doença a cada 40
minutos em todo o mundo.
A campanha Novembro Azul, conforme explicou, foi trazida ao Brasil
pelo Instituto Lado a Lado pela Vida,

de São Paulo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Sérgio
Aguiar informou que, apenas no ano
passado, 2.200 ações oficiais da campanha Novembro Azul foram realizadas
em todo o País e que hoje ela figura no
calendário oficial de prevenções.
Sobre o Ceará, o parlamentar salientou que foram computados, até o mês
passado, 2.550 novos casos de câncer de
próstata, contra 2.160 casos de câncer
de mama entre mulheres. “São números
alarmantes, que nos mostram a importância da conscientização tanto dos homens quanto das mulheres”.
O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia - Secção Ceará, Marcos
Flávio Rocha, ao discursar em nome das
personalidades homenageadas, desta-

cou a importância do Novembro Azul
para chamar a atenção do homem sobre a necessidade de cuidar da saúde,
de pensar de forma preventiva. Para ele,
essa simples atitude pode diagnosticar
uma série de doenças detectadas na
fase inicial, para que seja dado um tratamento adequado, principalmente para
o câncer de próstata.
Foram agraciados com placas comemorativas pela realização da Campanha
Novembro Azul os médicos urologistas
Alexandre Sabóia Leitão Junior; Bruno
Lima Linhares; Paulo Marcelo Accioly;
o chefe do serviço médico da AL, Túlio
Marcus Chaves; o servidor Milton Mendes Feitosa; o médico urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia - Secção Ceará, Marcos Flávio Rocha.

REVISTA PLENÁRIO
COMEMORA 50ª EDIÇÃO COM
SÉRIE DE REPORTAGENS

PROCURADORIA REALIZA
SEMINÁRIO SOBRE
DIREITOS DA MULHER

A Revista Plenário, produzida pela Coordenadoria
de Comunicação Social da
Assembleia Legislativa do
Ceará, chega a sua 50ª edição. E comemora iniciando
uma série de reportagens
sobre um fenômeno raro
que acontece no Estado,
em função dos longos períodos de estiagem quando
o nível dos reservatórios se
reduz drasticamente: o ressurgimento das cidades submersas. A série é aberta com a antiga Jaguaribara.
A revista traz ainda importantes notícias para o
turismo: o hub chegou ao Ceará, capitaneado pelas
companhias Air France, KLM e Gol, com voos semanais para Paris e Amsterdã; o Museu Sacro de São
José de Ribamar, que completou meio século de atividades; e as paisagens deslumbrantes da Serra da
Ibiapaba e de Quixadá. Destaca também a posse do
cearense Júlio Cals como novo presidente da Cruz
Vermelha Brasileira.

A Assembleia Legislativa do Ceará realizou no final de
novembro, o Seminário “16 Dias de Ativismo: Direitos, Lutas
e Resistências”. O evento foi uma promoção da Procuradoria
Especial da Mulher, da AL, e integra a campanha 16 Dias de
Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
O evento fez a troca de experiências entre gestores
públicos, sociedade civil e os Poderes Legislativos de diferentes estados no auditório Murilo Aguiar. A titular da
Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, deputada Augusta Brito (PCdoB), disse que
o intercâmbio de experiências entre as casas Legislativas
está sendo aprofundado.
Segundo ela, para além das discussões pertinentes e necessárias sobre violência, a vontade é “mostrar que a mulher
pode debater vários outros assuntos, como os relacionado à
crise e ao crescimento e desenvolvimento do nosso Estado”.
Uma das palestrantes, no dia 27/11, foi a deputada estadual Manuela D´Ávila (PCdoB/RS), procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Já a
pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco e ex-secretária
da Mulher de Pernambuco, Cristina Buarque apresentou os
números da violência contra a mulher e os caminhos para
enfrentar o problema.
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1- Sede da Assembleia Legislativa do Ceará iluminada para o Natal 2 – Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) apresenta aos deputados o balanço de 2017 da campanha Ceará sem Drogas
3 – Deputada Augusta Brito (PC do B) e Maria da Penha no Seminário 16 dias de Ativismo Direitos Lutas e Resistências 4 – Equipe da Rádio FM Assembleia comemora a conquista do quarto Prêmio Gandhi
de Comunicação 5 - Sessão solene em homenagem ao Novembro Azul 6 – Deputados Rachel Marques (PT) e Leonardo Araújo (PMDB), durante sessão no plenário 7 – Deputados em Plenário, na votação
das matérias da Ordem do Dia 8 – Deputada Dra. Silvana (PMDB) na sessão solene em alusão à Reforma Protestante 9 – Deputado Fernando Hugo (PP) preside homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro
Tutelar 10 – Deputado Heitor Férrer (PSB) na sessão solene em homenagem ao Dia da Literatura Cearense 11 – Deputado Walter Cavalcante (PP) na homenagem ao Lar Amigos de Jesus

4

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N 96 | dezembro de 2017

AL lança programa Água Para Produzir e Beber
A INICIATIVA VEM DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO E
PRETENDE PERFURAR SEIS MIL POÇOS PROFUNDOS PARA MINIMIZAR COLAPSO HÍDRICO

P

or iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Zezinho Albuquerque (PDT) e da
Comissão de Desenvolvimento Regional,
Recursos Hídricos, Minas e Pesca, por
meio de seu presidente, deputado Carlos Matos (PSDB), a Casa apresentou, no
dia17/11, o projeto “Poços de Produção:
Água para produzir e beber”. Durante a
solenidade, foi assinado o protocolo entre
Assembleia, Banco do Nordeste e demais
instituições envolvidas.
A iniciativa é fruto do relatório da Comissão Especial de Acompanhamento da
Transposição de Águas do Rio São Francisco da AL e tem a meta de perfurar seis mil
poços profundos no Ceará, para minimizar
o colapso hídrico. “É uma inovação institucional. Com esse programa, somente no
último ano, foram perfurados 4.200 poços.
Mas temos demanda de pelo menos mais
seis mil poços”, assinalou Carlos Matos.
De acordo com o parlamentar, haverá

aos interessados o acesso a crédito de R$
100 milhões, do Banco do Nordeste. Ele
também destacou o trabalho da Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Ceará (Ematerce), “que esteve atuante”
e já cadastrou 2.600 interessados para a
meta de seis mil. “Havendo engajamento
de cada uma das regiões do Estado, iremos
cumprir essa meta”, afirmou.
Os novos poços representariam um
incremento de 25% no total perfurado,
observou Carlos Matos. A estimativa é
que, dos 40 mil poços existentes, somente 24 mil (60%) estejam ativos. Para participar, o produtor rural deve preencher
uma ficha junto à Ematerce, que vai auxiliar com o preenchimento da auto-declaração de licença e obtenção da outorga de construção. Depois, a solicitação
será avaliada pelo banco, que passará
para a empresa responsável pela elaboração de projetos e, na sequência, para a
formulação de estudo e orçamento pela

Deputados Fernanda Pessoa (PR) e Carlos Matos (PSDB) assinam parceria com instituições

responsável pela perfuração dos poços.
Os recursos liberados terão juros de 2%
ao ano, com três anos de carência e sete
anos para a amortização do empréstimo,
de acordo com o parlamentar.
A deputada Fernanda Pessoa (PR) disse que o momento em que essa parceira

está sendo firmada é muito oportuno. A
população cearense passa por muita dificuldade. ”Sei que temos poços perfurados
pela Petrobras na busca por petróleo em
diversos pontos do nosso Estado, e seria
uma ótima ideia utilizar os poços que não
encontraram petróleo”, disse ela.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
EDUCAÇÃO FÍSICA

SÍMBOLO DO AUTISMO

CARIRI-OESTE

ISENÇÃO DE TAXAS

>> Bruno Pedrosa (PP)

>> Audic Mota (PMDB)

>> Agenor Ribeiro (PSDC)

>> Capitão Wagner (PR)

O deputado Bruno Pedrosa (PP) apresentou Pro-

Por meio do Projeto de Lei N.º 212/17, de autoria

O deputado Agenor Ribeiro (PSDC) apresentou

Projeto de Indicação nº 112/17, de autoria do de-

jeto de Indicação nº 115/16, em tramitação na As-

do deputado Audic Mota (PMDB), em tramita-

na Assembleia, projeto de lei complementar, N.º

putado Capitão Wagner (PR), em tramitação na

sembleia, dispondo sobre a docência em Educa-

ção na Assembleia, será incluído o símbolo mun-

9/17, dispondo sobre a criação da Aglomeração

Assembleia, concede isenção do pagamento de

ção Física na Rede Pública e Particular de Ensino

dial do autismo (Transtorno do Espectro Autis-

Urbana do Cariri-Oeste (AUCO), face ao que dis-

taxas estaduais relativas à renovação da Carteira

do Ceará que, segundo a matéria, será exercida,

ta-TEA) nas placas de atendimento prioritário

põe o Art. 43 da Constituição Estadual, constituí-

Nacional de Habilitação (CNH) aos servidores pú-

exclusivamente, por profissionais licenciados nos

dos estabelecimentos público e privados do Cea-

da pelo agrupamento dos municípios de Antoni-

blicos efetivos do Estado para os quais seja exigida

cursos de educação física reconhecidos por ins-

rá, tais como: hospitais, supermercados, bancos,

na do Norte, Araripe, Assaré, Altaneira, Campos

a CNH para o exercício das suas funções. A isen-

tituições de educação superior. Os profissionais

farmácias, lojas de departamentos, hotéis, bares,

Sales, Salitre, Potengi e Tarrafas para integrar a

ção a que se refere o projeto também se estenderá

devem ser registrados nos respectivos Conselhos

restaurantes e similares, cinemas, terminais de

organização, o planejamento e a execução de fun-

às taxas referentes aos exames exigidos, realizados

Federal e Regional de Educação Física. As esco-

embarque, etc. O objetivo é assegurar o direito

ções públicas de interesse comum. A aglomeração

na Sede e nos Postos autorizados do Departamento

las estaduais, municipais e particulares deverão se

da pessoa com TEA e sensibilizar a população

atende aos requisitos básicos legais de unidade or-

de Trânsito do Estado do Ceará. O servidor deve

adequar ao disposto na Lei no prazo de dois anos.

acerca da deficiência.

ganizacional geoeconômica, social e cultural.

exibir identidade funcional.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

A prática de atividade física proporciona a quem

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvi-

A aglomeração urbana é o espaço urbano contínuo,

Para o perfeito exercício de suas funções e mes-

a exerce uma saúde não só física, mas também

mento que afeta as áreas do encéfalo relacionadas

resultante de um processo de conurbação ainda in-

mo como requisito de ingresso no cargo, alguns

psicológica. Muitos dos exercícios praticados es-

à socialização, comunicação e comportamento.

cipiente. Trata-se de uma região metropolitana de

servidores públicos, tais como motoristas de am-

timulam a produção de endorfina, um hormônio

Portadores do Transtorno são considerados pes-

menor porte, em que as áreas urbanas de duas ou

bulância, policiais civis e militares, bombeiros

responsável por dar prazer ao praticante. É impor-

soas com deficiência, para todos os efeitos legais.

mais cidades são fracamente conurbadas e o con-

militares, agentes de trânsito, guardas munici-

tante que as instituições de ensino possuam em

A sociedade, no entanto, tem pouco conhecimento

junto total de cidades não atinge 1 milhão de habi-

pais, agentes penitenciários, devem possuir car-

sua grade uma programação esportiva que permi-

sobre os direitos assegurados a essas pessoas. O ca-

tantes. Com a criação da Auco, os serviços comuns

teira de habilitação. Considerando que a condu-

ta a integração entre os alunos, estimulando assim

ráter permanente da condição convoca sociedade e

à população poderiam ser executados no âmbito

ção do veículo faz parte da regular prestação de

a competitividade e a cooperação entre eles. Mas

Governo a assumir responsabilidades conjuntas no

do próprio aglomerado fortalecendo os municípios

serviço por parte destes agentes públicos, nada

para sua eficácia, deve ser ministrada por profis-

sentido de proporcionar assistência integral a essas

e facilitando a vida de milhares de pessoas que, pa-

mais justo que garantir a isenção destas taxas co-

sionais de educação física, devidamente registra-

pessoas, garantindo direitos que possam reverberar

ra terem algum serviço mais complexo, tem que se

mo forma, inclusive, de incentivar que eles este-

dos nos Conselhos.

na melhoria da qualidade de vida.

deslocar para regiões distantes.

jam em dia com seus exames.

