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AL NOTÍCIAS
SEGURANÇA

PÁGINA 2

A 2ª Companhia de Polícia de Guarda ganha novos
equipamento para proteção da AL

JUSTIÇA PÁGINA 2

A Assembleia Legislativa do Ceará realizou o I
Congresso Cearense de Direito Eleitoral

SEMINÁRIO PÁGINA 4

Ceará sem Drogas visita Brejo Santo e Boa Viagem
e incentiva criação de conselhos

DIGA NÃO À
VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER
O TRABALHO CONTINUA APÓS OS
SEMINÁRIOS. OS DIRETORES DEVEM CRIAR
ESTRATÉGIAS PARA MANTER O ASSUNTO EM
CONSTANTE DEBATE NAS ESCOLAS

C

erca de 600 estudantes de sete
escolas da Região da Ibiapaba
participaram da 10ª edição da I
Caravana de Combate à Violência contra
a Mulher, realizada no município de São
Benedito no dia 14/09. Criada a partir da
parceria entre a Procuradoria Especial da
Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará e o Governo do Estado, o evento teve
início com apresentações teatrais dos alunos e o compartilhamento de informações
sobre a Lei Maria da Penha, o problema da
violência doméstica, e as consequências
da cultura do machismo. O evento ocorreu
no Liceu Almir de Freitas Brandão.
Para a procuradora especial da Mulher
na Assembleia Legislativa, deputada Augusta Brito (PCdoB), a participação massiva
de escolas de vários municípios da Região
mostram o sucesso da Caravana. “Cada vez
que a caravana chega a uma cidade, existem outras solicitando a participação. Hoje
aqui em São Benedito vieram estudantes de
várias outras escolas”, ressaltou.
A parlamentar avaliou que o alcance da Caravana não se limita apenas aos
encontros nas escolas, pois cria uma plataforma de debates sobre os temas propostos, tendo como principal o problema
a violência doméstica. “O trabalho conti-

nua após a Caravana. Os diretores podem
criar as estratégias que acharem melhor
para manterem esse assunto sendo debatido nas escolas, junto com os alunos, seja
por vídeos ou experiências que possam
compartilhar os resultados após a passagem da caravana”, explicou Augusta Brito.
Até julho de 2017, foram realizados cinco encontros, dois em Fortaleza (EEEM
Adauto Bezerra e EEEP Presidente Roosevelt), um em Caucaia (Liceu de Caucaia),
um Pacujá (EEEP Maria de Jesus Rodrigues Alves) e um em Frecheirinha (EEEM
Antônio Custódio). Neste semestre, a retomada dos debates teve início no dia 9
de agosto, na Escola Profissionalizante
Marvin, no bairro Cristo Redentor (Fortaleza). Até o final de setembro, o evento terá
percorrido 16 municípios, contemplando
as Macrorregiões da Grande Fortaleza, Região Central de Sobral, Região da Ibiapaba,
Região do Cariri e Centro Sul. na Escola
Profissionalizante Marvin, no bairro Cristo
Redentor (Fortaleza).
Diante do sucesso das primeiras caravanas, novos parceiros passaram a integrar a equipe neste segundo semestre:
UNICEF, a Defensoria Pública e o Movimento de Mulheres do Legislativo Cearense (MMLC).

“CADA VEZ QUE A CARAVANA CHEGA A UMA CIDADE,
EXISTEM OUTRAS SOLICITANDO A PARTICIPAÇÃO.
HOJE AQUI EM SÃO BENEDITO VIERAM ESTUDANTES
DE VÁRIAS OUTRAS ESCOLAS”
deputada Augusta Brito (PCdoB)
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RÁPIDA
CPG da AL ganha
novas viaturas
A 2ª Companhia de Polícia de Guarda (CPG) da Assembleia apresentou no
dia 13/09 os veículos – uma viatura e
duas motocicletas – que serão utilizados na segurança da Casa. Segundo o
comandante da CPG, tenente-coronel
José Marcelo de Vasconcelos Júnior,
com o apoio do Comando da Polícia
Militar do Estado e da Presidência da
Assembleia, foram adquiridas uma viatura ano 2016, substituindo a anterior,
de ano 2009, e duas motocicletas de
ano 2015, com potência de 660 cilindradas, substituindo as anteriores, de
2008 e 2012. “A viatura é praticamente
zero, muito nova e eficiente, enquanto as motos são mais potentes que as
anteriores, idênticas as utilizadas pelo
Batalhão de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio)”, disse ele.
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Vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, foi recebido pelo presidente da AL, Zezinho Albuquerque (PDT)

AL realiza I Congresso
Cearense de Direito Eleitoral
MINISTRO DIAS TOFFOLI AVALIA QUE JUDICIALIZAÇÃO DA
POLÍTICA PÔS O STF NO PAPEL DE PODER MODERADOR

A

Assembleia Legislativa realizou o I Congresso Cearense
de Direito Eleitoral (Concede),
aberto no dia 31/08, no anexo II da Casa,
com a conferência “Democracia, Direito
e a Judicialização da Política no Brasil”.
A palestra foi proferida pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli. O evento
foi realizado em parceria da Assembleia
Legislativa com a OAB-CE. O evento
prosseguiu até o dia 02/09.
De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho
Albuquerque (PDT), o congresso é mais
uma das importantes parcerias da Casa e
traz um debate necessário no atual contexto de discussões sobre reforma política. “Terminada essa eleição, já tem que se

pensar nesta reforma política como um
todo. É muito bom estar aqui com autoridades e ministros que entendem do
assunto”, afirmou.
Dias Toffoli abriu a conferência apresentando um trabalho inédito, de autoria
dele, que trata sobre a judicialização da
política no Brasil e explica como o Poder
Moderador, instituído pela Constituição
Brasileira de 1824, atualmente é exercido
pelo Poder Judiciário. O ministro contextualizou o discurso abordando as origens
do Poder Moderador na França e nos Estados Unidos.
Segundo o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/CE e
integrante da coordenação geral do
evento, Leonardo Vasconcelos, o processo de escolha dos líderes políticos

FM ASSEMBLEIA RECEBE
HOMENAGEM DA ACERT

Diretora da FM Assembleia, Fátima Abreu, exibe a premiação

Fale com a gente
Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres
CEP: 60170.900 | Fortaleza – Ceará

TELEFONE
(0XX85) 3277.2500
PORTAL
http://www.al.ce.gov.br
DISQUE ASSEMBLEIA
0800 280 2887
OUVIDORIA
(0XX85) 3257.9797
ouvidoria@al.ce.gov.br

A rádio FM Assembleia (96,7MHz) foi homenageada, no dia
05/09, pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), em razão dos seus 10 anos de existência. A homenagem aconteceu durante o congresso Fala Norte e Nordeste 2017,
um dos maiores eventos de radiodifusão do País.
A presidente da Acert, Carmem Lúcia Dummar, destacou a
qualidade da programação atribuindo a homenagem ao “trabalho espetacular de transparência” da emissora. O presidente da
Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), parabenizou
a emissora pela homenagem e pelos 10 anos de criação, e elogiou
a programação diversificada. Segundo a diretora da FM Assembleia, Fátima Abreu, a homenagem é um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo desses 10 anos e traz
novo fôlego para os profissionais que estão à frente da emissora.

Atividades e eventos do legislativo
cearense em imagens

apresenta-se como o maior desafio da
sociedade dentro do modelo do Estado Democrático de Direito – principalmente numa conjuntura política
de desvios e corrupções.
O presidente do Instituto Cearense
de Direito Eleitoral (Icede) e assessor jurídico e de Relações Institucionais da Presidência da AL, André Costa, agradeceu
aos parceiros de organização do evento,
ressaltando o apoio do presidente da
Casa, Zezinho Albuquerque. “No ano
passado, nós fizemos três seminários regionais de direito eleitoral, também trazendo ministros e ex-ministros do TSE,
e a Presidência da Assembleia deu total
apoio. Agora, o presidente abriu não só
a Casa, como também contribuiu com a
infraestrutura”, informou.
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BRUNO PEDROSA ASSUME
OUVIDORIA PARLAMENTAR
O deputado Bruno Pedrosa (PP) é o novo ouvidor da
Assembleia Legislativa do Ceará. Ele assumiu a chefia da
Ouvidoria da Casa com o objetivo de enfatizar a ampliação
da divulgação do trabalho desenvolvido pelo órgão junto à
população, dentre várias medidas que pretende implantar.
“Além disso, buscaremos principalmente às soluções de demandas da população, aproximando ainda mais a sociedade do Poder Legislativo”, destacou.
Bruno destacou que “a Assembleia conta com meios de
comunicação bastante eficientes, e esse será o meio de chegar até o cidadão. Espero poder cumprir e dar voz à população, fazer com que a participação popular fique cada vez
mais presente”, enfatizou o parlamentar. Será produzido um
programa de rádio quinzenal que “vai apresentar casos concretos atendidos e resolvidos”. Esse formato deverá resultar
também em um programa de televisão, que será veiculado
na TV Assembleia.
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SERVIÇO
A Ouvidoria funciona no Anexo II da AL, Edifício José Euclides Ferreira

1 – Abertura do I Congresso Cearense de Direitos Eleitoral 2 – Deputado Renato Roseno (Psol) apresenta relatório do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência na CMFor

Gomes, na Avenida Desembargador Moreira, 2807, 4º andar - sala 7, de

3 – Bastidores do Plenário: Deputados Evandro Leitão (PDT), Audic Mota e Danniel Oliveira, do PMDB 4 – Deputados Yuri Guerra (PMN) e Ely Aguiar (PSDC) em palestra aos estudantes da Escola

08:00 horas às 18:00 horas. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser

Professor Hermenegildo Firmeza 5 – Deputada Aderlânia Noronha (SD) 6 – Bastidores do Plenário: Deputados Heitor Férrer (PSB), David Durant (PRB), Danniel Oliveira (PMDB) e Walter Cavalcante

encaminhadas também pelo telefone (0**85) 3257.9797, pelo e-mail

(PP) 7– Deputados Audic Mota (PMDB), Tin Gomes (PHS) e chefe de gabinete da presidência, Roberto Mendonça, com gerentes na inauguração da nova agência do Bradesco na AL 8 – Deputado

ouvidoria@al.ce.gov.br, pela ficha eletrônica no site www.al.ce.gov.br/

Julinho (PDT) 9 - Deputado Carlos Matos (PSDB) em palestra a estudantes no Projeto O Parlamento e sua Historia 10 – Deputada Dra. Silvana (PMDB) 11 - Deputado Bruno Pedrosa (PP) é o novo

ouvidoria, pelo Disk Assembleia (0800 280 2887) ou pessoalmente.

Ouvidor Parlamentar da AL
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Ceará sem Drogas estimula a criação de conselhos municipais
CAMPANHA REUNIU CERCA DE 5.500 JOVENS NOS MUNICÍPIOS DE BREJO SANTO E BOA VIAGEM

A

Campanha Ceará sem Drogas
Durante, por onde passa, estimula a criação de conselhos municipais de políticas sobre drogas nos municípios do Interior cearense. Em suas duas
últimas edições, em Brejo Santo (28/09) e
Boa Viagem (29/09), o seminário promovido pela Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará levou à conscientização sobre
os perigos da dependência química a milhares de jovens e mostrou aos gestores
municipais a necessidade de políticas para
proteger a juventude desse malefício.
O projeto foi idealizado no ano de 2014
pelo presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Zezinho Albuquerque (PDT),
que, ao perceber a quantidade de jovens
dependentes químicos, decidiu que era
preciso tomar uma posição e sensibilizar a
sociedade cearense para o assunto. “O projeto está sendo copiado em diversas outras
cidades e, agora, Brejo Santo também faz
parte dessa história”, afirmou ele no Ginásio Welingtão, a cerca de 3.000 pessoas que

Alunos das escolas públicas de Brejo Santo na palestra do Ceará sem Drogas.

conversaram, partilharam experiências e
fizeram perguntas ao comentarista esportivo Walter Casagrande. Gestores públicos,
prefeitos, vereadores e secretários da região participaram do evento, ressaltando a
importância da iniciativa.

Em Boa Viagem, reuniram-se cerca
de 2.500 pessoas. Com 52 mil habitantes,
a cidade, que acolheu o evento no Centro
de Esportes, atualmente apresenta um
quadro grave do problema com o uso de
drogas, especialmente o crack, segundo

levantamento do Observatório do Crack,
projeto da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM).
Diante desse cenário, Zezinho Albuquerque ressaltou a necessidade de
envolvimento de todos. “Estamos quebrando um tabu, construindo o diálogo.
Sabemos que muitos jovens usam drogas
por curiosidade e acabam se tornando
dependentes químicos”, lamentou. Lembrando a importância do acesso ao tratamento, o deputado ressaltou a criação do
Fundo Estadual de Políticas sobre Álcool
e outras Drogas, que facilita a captação
e aplicação de recursos para atividades
do Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. O Fundo foi criado por
iniciativa do deputado, aprovado na Assembleia Legislativa de forma unânime e
viabilizado pelo Governo do Estado.
Walter Casagrande abordou os desafios da sobriedade e falou da a necessidade
de também tratar a família, que se torna
codependente e sofre com o problema.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
RMF DE CRATEÚS

SETEMBRO AMARELO

DOAÇÃO DE MEDULA

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

>> Carlos Felipe (PCdoB)

>> Fernanda Pessoa (PR)

>> Audic Mota (PMDB)

>> Augusta Brito (PCdoB)

O deputado Carlos Felipe (PCdoB) propôs por

Os prédios públicos pertencentes ao Estado do

Projeto de indicação 82/16, de autoria do depu-

A criação do Fundo Estadual de Enfrentamento à

meio de projeto de lei complementar 07/17, a cria-

Ceará terão suas fachadas externas iluminadas pe-

tado Audic Mota (PMDB), prevê a concessão de

Violência contra a Mulher (Fevicom) foi proposta

ção da Região Metropolitana de Crateús e o Con-

la cor amarela, durante o mês de setembro de cada

oito dias de licença ao servidor estadual doador de

na Assembleia Legislativa pela deputada Augusta

selho de Desenvolvimento e Integração da Região

ano, em atenção à Campanha Setembro Amarelo,

medula óssea. O objetivo da matéria, em trami-

Brito (PCdoB), por meio do projeto de indicação

de Crateús (RMC), alterando a composição das

que visa à prevenção de suicídio. A medida está

tação na AL, é incentivar os servidores à doação

96/17. O fundo será constituído por dotações orça-

microrregiões do Estado. A matéria, que tramita

prevista no projeto de lei 226/17, apresentado pela

de medula, concedendo a licença a partir do dia

mentárias; subvenções, e repasses do Fundo Nacio-

na Assembleia Legislativa, estabelece que a Região

deputada Fernanda Pessoa (PR) e em tramitação

da doação, para sua recuperação clínica, após o

nal de Saúde e demais Fundos Nacionais; convênios

Metropolitana de Crateús será constituída pelo

na AL. A proposta prevê que durante o “Setembro

procedimento cirúrgico e o necessário período de

etc. Os recursos serão investidos na implantação de

agrupamento dos municípios de Independência,

Amarelo”, os prédios privados e o comércio em ge-

repouso. O servidor deve apresentar documenta-

serviços voltados à garantia de direitos e assistência

Novo Oriente, Ipaporanga, Poranga, Ararendá,

ral poderão adotar iluminação diferenciada na cor

ção comprobatória e comunicar ao seu superior a

às mulheres agredidas, prevenção e combate à vio-

Nova Russas, Ipueiras, Hidrolândia, Catunda,

amarela para fomentar a adesão e participação da

realização da doação com antecedência mínima

lência, programas de Assistência Jurídica às Mulhe-

Monsenhor Tabosa, Crateús e Tamboril.

população no aludido movimento.

de 48 horas para a liberação.

res em situação de violência.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

Conforme o autor do projeto, os municípios que for-

A Organização Mundial da Saúde (OMS) esti-

No Brasil, o número de doadores de medula óssea

A aprovação da Lei nº 11.340, de 2006, conhe-

mam a macrorregião sertões de Crateús apresentam

ma que, a cada 45 segundos, uma pessoa tire sua

cresce a cada ano, e o país ocupa, hoje, o terceiro

cida como Lei Maria da Penha, foi um marco

um grau de desenvolvimento econômico suficiente

vida no mundo. No Brasil, ocorre um suicídio a

lugar no mundo. No entanto, a nossa diversida-

na luta contra a violência doméstica, entretanto

para transformá-los em Região Metropolitana. A me-

cada 45 minutos. No Ceará, a situação também é

de étnica acaba dificultando encontrar doadores

muitas mulheres em situação de violência do-

dida integra a organização, o planejamento e a execu-

grave, pois o Estado é o 5º colocado em número

compatíveis. Para ser doador de medula óssea, a

méstica ainda resistem à ideia de denunciar ao

ção de funções públicas de interesse comum dessas

de suicídios no Brasil. Entretanto, 90% dos casos

pessoa deve ter entre 18 e 55 anos e estar com boa

cônjuge ou companheiro, ou mesmo lhe pedir

cidades, promovendo com isto o fortalecimento da

podem ser prevenidos. O Setembro Amarelo é

saúde. A doação consiste em um pequeno proce-

a separação ou divórcio, por motivos eminente-

economia e melhor qualidade de vida para os seus

uma campanha de conscientização sobre a pre-

dimento cirúrgico, realizado em centro cirúrgico e

mente econômicos. A criação deste fundo ajuda-

habitantes. A região contará ainda com Conselho de

venção do suicídio, com o objetivo de alertar a

sob anestesia, exigindo internação por um perío-

rá na implementação de políticas públicas que

Desenvolvimento e Integração, para adequação ad-

população a respeito da realidade do suicídio no

do mínimo de 24 horas. É comum o doador retor-

garantam assistência a essas mulheres, incluindo

ministrativa dos interesses metropolitanos.

Brasil e no mundo e suas formas de prevenção.

nar às suas atividades depois da primeira semana.

famílias das vítimas, filhos e os dependentes.

