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AL NOTÍCIAS
BIBLIOTERAPIA PÁGINA 2

Estante Assalce reúne livros motivacionais em rodas
de debate e catalogação

SEMINÁRIO PÁGINA 4

AL discute desafios da comunicação frente às fake
news e o uso consciente das mídias sociais

SEGURANÇA PÁGINA 2

A Assembleia firmou parceria com universidades
para discutir o enfrentamento da violência

Desenvolvimento Humano e

SUSTENTABILIDADE

II CONFERÊNCIA DO BIOMA CAATINGA É LANÇADA PELA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO CEARÁ E ACONTECERÁ DE 19 A 21 DE JUNHO

A

Assembleia Legislativa do Ceará lançou no dia 27/03, a II
Conferência da Caatinga. Com
o tema “Desenvolvimento Humano e
Sustentabilidade”, o evento acontecerá de 19 a 21 de junho. Por ocasião do
lançamento, o presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT),
ressaltou que a caatinga é um bioma
frequentemente esquecido nos grandes
debates ambientais. “A caatinga ampara diversas atividades econômicas, dos
ramos farmacêutico e de cosméticos,
por exemplo, além de ser o ambiente
onde vivem cerca de 27 milhões de nordestinos”, disse ele.
Conforme o presidente, “a Assembleia
Legislativa não pode deixar passar em
branco o debate sobre esse tema, que é a

cara do nosso Estado e do Nordeste. Nosso
desafio será promover uma segunda conferência, ainda mais representativa e com
bons encaminhamentos para preservar o
bioma”, afirmou.
O secretário do órgão que coordena
o evento, Conselho de Altos Estudos e
Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa, Mailson Cruz, lembrou que, na I
Conferência, de 2012, foi assinada a Carta
da Caatinga, pelos estados presentes. O
documento estabelecia metas que os governos deveriam alcançar no sentido de
conservar o bioma em seus respectivos
estados. “Durante os próximos dias, queremos verificar o que foi apurado de lá para
cá e verificar os casos de sucesso, e, a partir
daí, avançar nas discussões e estabelecer
novas metas”, informou ele.

O secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno, lembrou a necessidade de,
durante as discussões, encontrar um modelo de desenvolvimento econômico com
sustentabilidade para a região. “A caatinga
só possui 57% de sua vegetação nativa devido aos processos de desertificação. Precisamos debater isso para que a vegetação
não desapareça”, disse. O jornalista Francisco Bezerra, do Instituto Nordeste XXI,
apontou como objetivos principais da II
Conferência da Caatinga o lançamento
do Observatório da Caatinga e o livro “O
Mundo da Caatinga”.

SAIBA +
A II Conferência da Caatinga é uma realização
da Assembleia Legislativa, por meio do
Conselho de Altos Estudos e Assuntos
Estratégicos, e do Governo do Estado, com
apoio do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (Dnocs); Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama - Superintendência do
Ceará) e Banco do Nordeste.
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Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens

RÁPIDA
Estante Assalce
reúne livros
motivacionais
Estante Assalce ‒ Ler Cuidando do
Ser com Biblioterapia é o nome do projeto desenvolvido pela Biblioteca César
Cals de Oliveira da Assembleia Legislativa. O espaço conta com livros motivacionais que são indicados ou são de
autoria dos servidores da casa. Ele tem
apoio do presidente da Associação dos
Servidores da Assembleia Legislativa
(Assalce), Luis Edson, e do presidente
da casa, Zezinho Albuquerque (PDT).
Toda quinta-feira são promovidas as
rodas biblioterápicas, com debates e
catalogação de ‘livros-remédio’ escolhidos e votados para fazerem parte
do acervo da estante. “Livros-remédios
destinam-se a cuidar da alma, podem
ser da literatura clássica nacional ou
internacional. Essa iniciativa vem para
melhorar a convivência laboral no Legislativo”, explica a idealizadora do programa, Jacqueline Assunção.
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Seminário discutirá alternativas
para o enfrentamento da violência
EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES, ASSEMBLEIA PROMOVERÁ EM
JUNHO, O 1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

A

Assembleia Legislativa do
Ceará firmou parceria com
universidades cearenses para
promover um seminário que discutirá
alternativas para o enfrentamento da
violência. O acordo de cooperação foi
assinado dia 28/03 pelo presidente da
Casa, deputado Zezinho Albuquerque
(PDT), com a Universidade Federal do
Ceará (UFC), Universidade Estadual do
Ceará (Uece) e Universidade de Fortaleza (Unifor). O 1º Seminário Internacional de Segurança Pública do Estado do
Ceará acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de junho. O evento tem por objetivo ampliar,
qualificar e dar visibilidade à discussão
sobre alternativas para o enfrentamento
da violência no Brasil e no nosso Estado.

Segundo Albuquerque, a Assembleia já tomou iniciativas que buscam
contribuir para conter o avanço do
grave problema da violência no Estado. Ele citou como exemplo o programa Ceará sem Drogas e o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios
na Adolescência. “O seminário internacional vem para complementar os
estudos já realizados nessa área e vai
reunir todos que têm trabalhos relevantes, para que novos caminhos, em
termos de segurança pública, possam
se abrir para nós”, disse.
O reitor da UFC, Henry Campos, enfatizou que as universidades têm muito
a colaborar. De acordo com ele, as instituições de ensino possuem laboratórios
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e podem, decisivamente, contribuir
com ideias e sugestões.
O reitor da Uece, Jackson Sampaio,
elogiou a iniciativa de articular Poder
Público e universidades no combate à
violência. “A complexidade do momento
atual requer cada vez mais conhecimento para definir soluções para problemas
cada vez mais complexos”, pontuou.
A reitora da Unifor, Fátima Veras,
assinalou que a universidade dispõe de
profissionais que já desenvolvem pesquisas na área da segurança pública. “Temos uma linha de estudo sobre o assunto no curso de Direito, então podemos
oferecer muito nesse sentido, alinhando
teoria e prática e vendo a melhor forma
de contribuir”, argumentou.

PORTAL MONITORA HOMICÍDIOS
DE ADOLESCENTES

CEARÁ SEM DROGAS CHEGA
À 25ª EDIÇÃO

Para dar maior transparência e monitorar os números alarmantes de homicídios de jovens de 10 a 19 anos no Estado, o
Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA) lançou o portal eletrônico Cada Vida Importa.
No site é possível acessar um apanhado de histórias de vida
de adolescentes mortos nos últimos anos no Estado, a agenda
de atividades do comitê e todas as publicações do colegiado,
lançadas numa parceria entre Assembleia Legislativa, Governo
do Estado, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e
sociedade civil.
O público pode acessar o portal pelo endereço www.cadavidaimporta.com.br ou pelo site da AL. O Comitê acompanha
regularmente os levantamentos de crimes violentos letais
intencionais (CVLI) divulgados no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No ano passado, 5.134
pessoas foram assassinadas no Estado.

A Assembleia Legislativa retomou este ano a Campanha Ceará sem Drogas. Em 2018, já são cinco edições do
seminário. A 21ª aconteceu em Itatira em 28/02, a 22ª em
Morada Nova em 1º/03 e a 23ª em Itapajé no dia 02/03. Na
segunda rodada, em abril, registrou-se a visita aos municípios de Tauá dia 12/04, na 24ª edição do evento e Massapê, dia 13/04, na 25º edição. Cada um desses encontros
vem recebendo uma média de 3.000 pessoas, a maioria
jovens, estudantes de escolas públicas. O presidente Zezinho Albuquerque (PDT) considera importantíssima
a parceria estabelecida com os municípios e agradece o
engajamento da população.
Zezinho é o idealizador da Campanha que vem incentivando a criação de comitês de prevenção e combate
às drogas no interior cearense e já inspirou o governo do
Ceará a estabelecer políticas voltadas para o tema. O Presidente reafirma a importância do debate e informações
para a efetiva prevenção do uso de drogas e dependência
química. Ao longo dos quatro anos da sua iniciativa, mais
de 60 mil jovens participaram dos eventos.
Nas palestras, o comentarista esportivo e ex-jogador
Walter Casagrande relembra sua experiência com as drogas e alerta para o fato de que o usuário não se considera
um dependente. “Eu não me considerava mal, mas já estava em um ponto em que não me alimentava, não tomava banho e tinha surtos psicóticos”, relata.
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1 – Presidente Zezinho Albuquerque (PDT) em seminário do Ceará sem Drogas, em Itatira 2 – Comentarista esportivo Walter Casagrande em palestra no Ceará sem Drogas, em Morada Nova
3 – Bancada feminina da AL na comemoração do Dia Internacional da Mulher: Dra. Silvana (PR), Augusta Brito (PCdoB), Mirian Sobreira (PDT), Rachel Marques (PT), Fernanda Pessoa (PSDB), Bethrose (PP)
e Aderlânia Noronha (SD) 4 – Deputada Augusta Brito (PCdoB) e homenageadas na solenidade comemorativa do Dia Internacional da Mulher 5 – Deputado Gony Arruda (PP) 6 – Secretário da Fazenda,
Mauro Benevides Filho, apresenta demonstrativo da receita líquida do Estado à Mesa Diretora

7 – Deputado Evandro Leitão (PDT) 8 – Deputado Sérgio Aguiar (PDT) 9 – Ouvidor da AL, deputado

Bruno Pedrosa (PP) e homenageados nas comemorações do Dia Estadual do Ouvidor 10 – Sessão solene em homenagem ao Dia do Consumidor 11 – Visita do secretário estadual de Saúde, Henrique Javi
12 – Deputado George Valentim (PCdoB) 13 – Deputado Elmano Freitas (PT) no lançamento do Projeto ALcance 2018 14 – Deputados Manoel Duca e Tin Gomes, do PDT, na leitura da Ordem do Dia
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Seminário discute os desafios da comunicação frente
às fake news e o uso consciente das mídias sociais
FOI LANÇADA CAMPANHA EDITORIAL E PUBLICITÁRIA, QUE SERÁ DIVULGADA NOS DIVERSOS
VEÍCULOS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA CASA, COM DURAÇÃO ATÉ O FINAL DO ANO

A

Coordenadoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Ceará promoveu no dia
02/04, o seminário “Os desafios da comunicação frente ao fenômeno fake news e o
uso consciente das mídias sociais”. Com
o apoio da Mesa Diretora e do presidente Zezinho Albuquerque (PDT), o evento
teve como objetivo esclarecer os servidores e a sociedade sobre as notícias falsas.
O Coordenador de Comunicação Social da AL, jornalista Ilo Santiago Jr. ressaltou que o seminário é uma forma da AL
colaborar no debate do tema. Ele lançou
uma campanha editorial e publicitária,
que durará até o final do ano, e será veiculada nos diversos órgãos que compõem o
complexo de comunicação.
No primeiro painel foi debatido o tema
“As fake news e o cenário atual do jornalismo”, com as participações dos jornalis-

Renato Torres, da OAB-CE, Elder Ximenes, do MP-CE, jornalista Inácio Aguiar, Julius Caesar
Rocha, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil e Raquel Machado, professora da UFC

tas Rafael Luis Azevedo, Roberto Maciel,
Guálter George e Salomão de Castro, presidente da Associação Cearense de Imprensa. Atuou como medidador o assessor
do Ministério Público do Ceará, jornalista
Reginaldo Aguiar.
Rafael Azevedo defendeu maior regulamentação das informações veiculadas

nas mídias sociais. Roberto Maciel disse
que fake news não é novidade no jornalismo apenas tem uma roupagem nova agora nas redes sociais. Gualter George disse
que as pessoas tem procurado os veiculos
convencionais para conferir credibilidade.
Salomao de Castro ressaltou que se busca
tornar a sociedade mais consciente.

No segundo painel, o tema “As consequências do mau uso das mídias
sociais” foi mediado pelo jornalista
Inácio Aguiar. O promotor de Justiça,
Elder Ximenes, alertou que estão em
pauta direitos fundamentais, como
a liberdade e a própria existência do
estado democrático de direito. O delegado Julius Caesar Rocha, Departamento de Inteligência da Polícia Civil,
afirmou que o órgão se antecipou e se
capacitou para atuar na área. Sobre o
impacto na campanha eleitoral, a professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) Raquel Machado disse que
está em jogo a liberdade do eleitor de
decidir seu voto. Renato Torres, presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB-CE, acha
que é preciso reforçar que a internet
não é terra sem lei.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
SAÚDE ANIMAL

ÓRGÃOS DE INTELIGÊNCIA

PRIMEIROS SOCORROS

EMPRESAS DE COBRANÇA

>> Ferreira Aragão (PDT)

>> Fernando Hugo (PP)

>> Agenor Neto (MDB)

>> Odilon Aguiar (PSD)

O deputado Ferreira Aragão (PDT) apresentou

O deputado Fernando Hugo (PP) apresentou

Por meio do projeto de indicação nº 14/18, o

Por meio do projeto de lei nº 08/2018, o deputado

projeto de indicação nº 01/2018 propondo a criação

projeto de indicação nº 02/2018 dispondo sobre a

deputado Agenor Neto (MDB) estabelece que

Odilon Aguiar (PSD) quer disciplinar o horário

pelo Governo do EPAN – Espaço de Pronto Aten-

criação da Secretaria de Inteligência Estratégica, a

hospitais e maternidades, no âmbito do Estado

de ligações por empresas de cobrança, telemarke-

dimento Animal, um em cada região do Estado e

Agência Estadual de Inteligência, o Conselho Esta-

do Ceará, ofereçam aos pais ou responsáveis de

ting, bancos ou afins, através de SMS, WhatsApp,

em cada regional da Capital do Ceará. Os espaços

dual de Inteligência do Estado do Ceará e o Sistema

recém-nascidos, orientações e treinamento para

ligações telefônicas ou outro meio, visando a pro-

visam localidades com maior índice de abandono

Estadual Interagências de Inteligência. A atividade

primeiros socorros em caso de engasgamento, as-

teção e defesa do consumidor. Pelo projeto, fica

animal e pessoas que não possuem recursos finan-

de inteligência é o exercício permanente de ações

piração de corpo estranho e prevenção de morte

estabelecido que os telefonemas para oferta de

ceiros suficientes para arcar com despesas de tra-

especializadas, voltadas para a produção e difusão

súbita. As orientações, assim como o treinamento,

produtos e serviços ou cobrança de débitos por

tamentos de doenças, cirurgias, medicamentos de

de conhecimentos, com vistas ao assessoramento

serão ministradas antes da alta do recém-nascido.

empresas de telemarketing, de cobrança, bancos

seus animais de estimação. A finalidade é à prote-

das autoridades governamentais nos respectivos

É facultativo aos pais e/ou responsáveis à adesão

ou afins devem ser realizados de segunda a sexta-

ção aos animais, buscando proporcionar condições

níveis e áreas de atribuição, para o planejamento,

ou não ao treinamento oferecido pelos hospitais

-feira, das 8 às 18 horas, sendo vedados aos sába-

dignas de atendimento, tratamento e assistência.

execução e avaliação das políticas de Estado.

e maternidades.

dos, domingos e feriados.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

Caso a proposta seja aceita, os Espaços disponibili-

Os órgãos que o parlamentar propõe serão respon-

O parlamentar destaca que os casos de engasga-

Se aprovada a medida, a oferta de produtos e ser-

zarão para os animais com cuidadores cadastrados

sáveis por estabelecer a política, a estratégia, as di-

mento, aspiração de corpo estranho e morte súbi-

viços, além de obedecer aos horários definidos,

em qualquer de suas unidades: consultas; interna-

retrizes e o plano Estadual de Inteligência. Devem

ta de recém-nascidos geram grande preocupação

somente poderá ser efetuada mediante a utilização

ção para tratamento de doenças; cirurgias; medica-

integrar as ações de planejamento e execução das

para pais e responsáveis, sendo grande parte dos

pela empresa de número telefônico que possa ser

mentos; acolhimento provisório para animais que

atividades de Inteligência no Estado do Ceará, o

atendimentos de emergência/urgência. Até um

identificado pelo consumidor, sendo vedada a uti-

sofrem ou sofreram maus-tratos, ou abandonados

que incluirá o processo de obtenção, análise e dis-

ano de vida, a criança não possui total controle

lização de número privado, devendo ainda identi-

que necessitem de um local até sua adoção. O cui-

seminação de informações necessárias ao processo

sobre seus processos corporais, incluindo o ato de

ficar a empresa logo no início da chamada. O não

dador responsável deverá ser cadastrado no EPAN,

decisório do Poder Executivo. Terão a competência

comer. Por isso, é importante saber como prestar

cumprimento do disposto nesta lei sujeita os infra-

apresentando no ato que possui um dos seguintes

de planejar, desenvolver, coordenar e supervisionar

os primeiros socorros a recém-nascidos. Essas

tores às sanções previstas no artigo 71 e aos demais

requisitos: Renda até 2 (dois) salários mínimos; be-

a atividade de Inteligência de Estado e produzir co-

manobras podem evitar a morte por asfixia ou

preceitos constantes dos artigos 57 a 60 do Código

neficiário de algum programa social.

nhecimentos de inteligência.

alimentos no sistema respiratório.

de Defesa do Consumidor.

