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Pesquisa cearense ganha
prêmio internacional do Unicef
O COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO DE HOMICÍDIOS NA
ADOLESCÊNCIA FOI PREMIADO NO ‘BEST OF UNICEF RESEARCH
2018’ PELO ESTUDO ‘TRAJETÓRIAS INTERROMPIDAS’

O

Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA), foi premiado
no “Best of Unicef Research 2018” pelo
estudo “Trajetórias Interrompidas”. O
trabalho foi escolhido entre os três melhores, num grupo de 108 de diversos países. O resultado foi descrito pelo escritório internacional do Unicef como um
“estudo valente e convincente que oferece uma maneira inovadora e cativante
de conduzir e apresentar pesquisas”.
Para o chefe do escritório do Unicef em
Fortaleza, Rui Aguiar, a atuação do presidente da Assembleia, deputado Zezinho
Albuquerque (PDT), foi fundamental para
esse reconhecimento. Rui Aguiar enfatizou
o esforço do parlamentar para a realização
da pesquisa, desde garantir condições físicas e estruturais até a segurança da equipe,
recursos financeiros e toda a articulação
necessária. “Esse estudo não teria sido pos-

sível sem a liderança pessoal do presidente
da Assembleia”, reconheceu Aguiar.
O relator do Comitê, deputado Renato
Roseno (Psol), agradeceu a todos os colaboradores e ressaltou a importância de
implementar as 12 recomendações e 67
ações indicadas pelo estudo.
O deputado Zezinho Albuquerque
recebeu com entusiasmo a premiação e
parabenizou a equipe. “Os avaliadores fi-

caram particularmente impressionados
com o potencial de impacto socioeconômico e político e com a força do relatório
como ferramenta de defesa de direitos
humanos”, disse ele. A Casa dará continuidade ao projeto com um novo estudo
sobre crimes violentos contra meninas no
Ceará. O Comitê atua em parceria com a
Assembleia Legislativa, o Unicef Brasil e o
Governo do Ceará.

SAIBA +
Esta é 6ª edição do “Best of Unicef Research
2018” premio que reúne as melhores pesquisas
apoiadas pela Unicef em seus escritórios ao
redor do mundo. Foi criado com o objetivo
de incentivar e incrementar a produção de
pesquisas que visem à proteção à infância,
considerado um campo de estudos ainda
pouco explorado no mundo.
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RÁPIDA
Zezinho destaca
os 11 anos da
FM Assembleia
O presidente do Legislativo, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), parabenizou a FM Assembleia (96,7MHz),
pelos 11 anos de atividades. Ele agradeceu à diretora da rádio, Fátima Abreu,
ao radialista Narcélio Limaverde e ao
coordenador do setor de Comunicação
da Casa, Ilo Santiago Júnior, em nome
de todos os funcionários que contribuem para o funcionamento da emissora. “Nossa rádio é uma das mais ouvidas
em todo o Ceará, possui uma programação maravilhosa que leva informação e cultura a milhares de cearenses”,
disse. A FM Assembleia foi criada pela
Lei Nº 13.451/2004, de autoria da Mesa
Diretora, com a finalidade transmitir as
atividades do Legislativo estadual. A rádio mantém forte compromisso com a
difusão da cultura local e nacional.
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Ceará sem Drogas
sensibiliza jovens cearenses
para a prevenção
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Atividades e eventos do Legislativo
cearense em imagens
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A

campanha Ceará sem Drogas
realizou suas 26ª e 27ª edições nos municípios de Missão Velha e Acopiara, nos 29 e 30/11,
respectivamente.
Compareceram
1.500 pessoas em cada um dos eventos, totalizando 3.000 presentes entre
estudantes, gestores e representantes
da sociedade.
“A campanha Ceará sem Drogas
mostra que estamos no caminho certo, pois temos uma grande participação dos jovens em cada edição”, afirmou o deputado Bruno Pedrosa (PP),
que conduziu o Seminário em Missão
Velha. Ele destacou a importância da
iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho
Albuquerque (PDT), e acrescentou
que o Poder Legislativo atua com o
Governo do Estado visando alertar os
jovens sobre os malefícios das drogas,
assim como para a redução da dependência em todo o Estado.
Cumprindo agenda como governador interino do Estado, durante
viagem internacional de Camilo Santana, chefe do Executivo, o deputado
Zezinho Albuquerque (PDT) enviou
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mensagem para os participantes destas edições. O parlamentar ressaltou a
importância da campanha e dos relatos do comentarista esportivo Walter
Casagrande durante os eventos.
Em Acopiara, a deputada Mirian
Sobreira (PDT) disse que a campanha é uma enorme contribuição da
Assembleia, pois o momento é muito
difícil no que concerne ao uso e abuso de drogas, principalmente pelos
jovens. “Só conseguiremos trabalhar

ASSEMBLEIA HOMENAGEIA
SERVIDORES PÚBLICOS

Santiago Jr. e Roberto Mendonça, chefe de gabinete da Presidência

Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres
CEP: 60170.900 | Fortaleza – Ceará
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SEMINÁRIO REUNIU 3.000 ESTUDANTES, GESTORES E REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL EM MISSÃO VELHA E ACOPIARA

Presidente da Assalce, Luiz Edson, jornalistas Salomão de Castro e Ilo

Fale com a gente
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Assembleia Legislativa do Ceará comemorou em novembro
o dia do Servidor Público com a realização da Semana do Servidor e uma sessão solene no dia 07/11, no Plenário 13 de Maio,
por requerimento dos deputados Carlos Felipe (PCdoB), Mirian
Sobreira (PDT) e Carlos Matos (PSDB). O presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, Luiz Edson
Correa, abriu oficialmente a Semana no dia 05/11, dando início
as atividades que se estenderam até o dia 16 de novembro, voltadas para a arte, saúde, meio ambiente, entre outras. Luiz Edson
destacou os projetos inovadores que são idealizados pelos colaboradores da Casa. “São projetos procurados e copiados lá fora,
como o Biblioterapia”, projeto que concorre a ser mostrado em
rede nacional no programa ‘Como Será?’, da Rede Globo.

nessa questão se tivermos coragem de
discutir, a fim de achar caminhos para
evitar que os jovens se envolvam com
as drogas, porque o caminho de volta
é muito difícil”, destacou.
Parceiro do Ceará sem Drogas, o
comentarista esportivo e ex-jogador
Walter Casagrande compartilhou
com o público dos dois municípios os
diversos prejuízos sociais, de saúde,
emocionais e familiares que teve com
o uso e abuso de drogas.
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DEPUTADOS DESTACAM
IMPORTÂNCIA DE
CAMPANHA DE PREVENÇÃO
O mês de novembro foi dedicado a prevenção do câncer de próstata com a Campanha Novembro Azul. Para
o deputado Carlos Felipe (PCdoB), que é médico, todas
as campanhas nesse sentido são positivas. “Mas se faz
necessário um trabalho permanente”, diz. Para ele, uma
campanha pontual, como a Novembro Azul, consiste em
um momento de reflexão da sociedade. O parlamentar,
entretanto, considera que estímulos contínuos podem
gerar mais resultados. Já o deputado Heitor Férrer (SD),
também médico, diz que iniciativas educativas como a
Novembro Azul sempre são extremamente relevantes.
“O problema é a hipocrisia dos governos”, disse lembrando que o governo faz esse tipo de campanha, mas não
assiste o cidadão de forma digna.
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SAIBA +
O Novembro Azul foi inspirado em um movimento internacional,
com a finalidade de prevenir a doença e financiar pesquisas na
área. O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo
e o de maior incidência nos homens. Segundo o Ministério da

1 - Presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), assumiu como governador interino do Ceará, entre os dias 27 a 30/11, em virtude de viagem internacional do governador e da

Saúde, no Brasil, hoje essa é a segunda causa de morte por câncer

vice 2 – Deputado Bruno Pedrosa (PP) no seminário Ceará sem Drogas, em Missão Velha 3 – Deputada Mirian Sobreira (PDT) no Ceará sem Drogas, em Acopiara 4 – Deputado Audic Mota (PSB),

e corresponde a 6% do total de óbitos por esse grupo. Um homem

primeiro secretário da AL 5 – Deputado Fernando Hugo (PP) 6 – Deputada Fernanda Pessoa (PSDB) preside sessão solene pelos 86 anos de atividades da piscicultura no Nordeste 7 – Deputado

morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os

Evandro Leitão (PDT), líder do governo 8 - Deputado Carlos Felipe (PCdoB) na sessão em homenagem ao Dia do Servidor Público 9 – Deputada Dra. Silvana (PR) 10 – Deputados Antônio Granja (PDT)

dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

e Elmano Freitas (PT) na Comissão de Defesa Social 11 - Deputado Bruno Gonçalves (Patri) 12 – Deputados Sérgio Aguiar (PDT) e Leonardo Araújo (MDB) na CCJ

4

Órgão Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - N 102 | novembro de 2018

Violência contra pessoas LGBTs
exige políticas públicas efetivas
EM DEBATE NA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA FOI APONTADA A
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUESTÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO

O

s casos de violência contra a população LGBT no Ceará foram
debatidos em audiência pública
realizada dia 26/11 na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. Na ocasião, foi apontada a necessidade de reconhecimento
dessa questão, por parte do Poder Público, com informações, investigação
e prevenção. A audiência foi requerida
pela deputada Rachel Marques (PT) e
subscrita pelos deputados Renato Roseno (Psol) e Elmano Freitas (PT).
A presidente da Comissão de Direitos
Humanos da AL, Rachel Marques, ressaltou
que o Brasil é um dos países mais violentos
do mundo para a população LGBT e indicou que os retrocessos atingem diretamente esse segmento da população. A parlamentar citou ainda a impunidade de casos

de violência, assim como a necessidade de
identificação da motivação da violência.
O deputado Renato Roseno apontou
que a vivência das violências é uma situação
de permanência para a população LGBT.
Ele disse ainda que o momento atual é de
ameaça às poucas conquistas sociais e, por

isso, é importante ocupar os espaços públicos e construir uma unidade, uma frente
única de movimentos de direitos humanos.
Como encaminhamentos da audiência, foram elencadas ações em cinco eixos:
produção de informação; formação de
operadores públicos; orçamento para efeti-

vação das políticas; estruturas permanentes de políticas e controle social. Entre as
ações estão a criação do Conselho Estadual LGBT, a efetivação de informações sobre
a população LGBT e sobre casos de violência, política integral de saúde, acolhimento
institucional, inserção laboral, assim como
a criação de uma comissão especial na AL
para debater o assunto.
Washington Dias, presidente do Conselho Nacional LGBT, fez crítica a negação
da existência de crime com motivação
homofóbica em 2017 pela Secretaria de
Segurança Pública. Washington afirmou
que tal posicionamento representa “um
descompromisso de sucessivos governos
para com a nossa população” e um crime
institucional. Ele disse que houve um aumento de 30% nos casos de homicídios
de LGBTs entre 2016 e 2017.

Confira as ações e projetos dos parlamentares
APLICATIVO SOBRE VACINAÇÃO

ALERTA DE RADAR

LICENÇA PARA EXAMES

SERVIÇO DE BUGGY-TURISMO

>> Agenor Neto (MDB)

>> Joaquim Noronha (PRP)

>> Aderlânia Noronha (SD)

>> Dedé Teixeira (PT)

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa

O deputado Joaquim Noronha (PRP) apresentou

A deputada Aderlânia Noronha (SD) apresentou

O deputado Dedé Teixeira (PT) apresentou proje-

do Ceará projeto de indicação de autoria do de-

na Assembleia Legislativa projeto nº 258/18 dis-

à Assembleia Legislativa projeto de indicação nº

to de indicação à Assembleia Legislativa, sob N.º

putado Agenor Neto (MDB) solicitando a cria-

pondo sobre identificação luminosa para indicar a

97/18 sugerindo que o Executivo estadual obrigue

95/18, autorizando o Poder Executivo estadual a

ção pelo Governo de um aplicativo para aparelho

presença de fotossensores e radares fixos e móveis.

os órgãos e entidades da administração pública do

disciplinar as permissões administrativas para a

celular onde as pessoas possam obter informa-

Serão faixas ou luzes refletivas de sinalização para

Estado do Ceará a conceder a todos os seus servi-

realização do serviço de Buggy-Turismo no Esta-

ções sobre datas e locais de vacinação próximos

possibilitar sua visualização pelos motoristas, a

dores e empregados públicos, um dia de licença,

do do Ceará. A regulamentação será feita no ser-

de suas residências. Após a leitura, a matéria se-

serem instaladas em todas as barreiras eletrônicas

por ano, sem perda salarial ou registro de falta,

viço de transporte especial quando em circulação

guiu para a análise da Procuradoria da AL e, em

desse tipo no Ceará. As faixas refletivas deverão

para a realização de exame preventivo de câncer

nas vias terrestres, praias, dunas, lagoas e sítios de

seguida, para a apreciação das comissões técni-

ser alocadas na base ou corpo dos fotossensores e

de mama, útero e de próstata. O comprovante do

valor histórico e cultural do Estado. O serviço de

cas da Casa e votação no Plenário. Se aprovado,

radares eletrônicos em posição visível de media e

exame realizado será recolhido pelo órgão ou en-

Buggy-Turismo, considerado de utilidade pública,

caberá ao Governo acatar a proposta e enviá-la à

longa distância, para que o motorista que trafega

tidade pública e devidamente arquivado, a título

é explorado por conta e risco de seus prestadores,

Casa em forma de mensagem.

em sua direção possa ver.

de comprovação.

mediante permissão da Setur.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

A proposição do deputado Agenor Neto, se

Se aprovada, a lei determinará uma identificação

A matéria visa proporcionar aos servidores/em-

A lei vai disciplinar o funcionamento dessa ati-

aprovada na AL e acatada pelo Governo esta-

clara de radares e fotossensores, que possibilite ao

pregados públicos do Estado do Ceará a oportu-

vidade turística e econômica para assegurar a

dual, trará o benefício de informar as pessoas

cidadão ou motorista visualizar a sua presença a

nidade de realizarem, sem preocupações quanto

qualidade e a eficácia dos serviços e a fiscalização

sobres as datas das campanhas de vacinação e

uma distância media razoável, alertando previa-

a perdas salariais, exames preventivos contra tipos

pelo Poder Público. “É fato público e notório que

também os locais onde a imunização estará dis-

mente para a devida redução de velocidade. Com

de câncer de elevada frequência e mortalidade em

uma das atividades mais utilizadas pelos turistas

ponível, nos postos mais próximos de suas re-

isso evitando frenagens bruscas em cima dessa

nosso país: o câncer de mama, de colo uterino e de

consiste na realização de passeios de automóveis

sidências. “Tendo em vista a praticidade que o

sinalização e proximidades, e ainda dando maior

próstata. Os dados do Ministério da Saúde sobre a

do tipo buggy, nas praias, dunas e locais de va-

aplicativo proporcionará, vai facilitar a vida das

transparência e resguardando o direto de cidadão

alta incidência desses tipos de câncer mostram a

lor histórico e cultural, o que obriga ao Estado

pessoas que buscam atendimento público para

do motorista em tomar ciência da existência das

suma importância de se realizar exames preven-

estabelecer as normas de segurança, proteção do

se proteger de epidemias e pandemias, evitando

barreiras e sua localização com o mínimo de se-

tivos periódicos, não podendo o servidor público

patrimônio turístico e paisagístico do Estado, e

viagens perdidas e superlotações nos postos”,

gurança, antecipadamente. O alerta também vem

ser desestimulado à prevenção por receio de per-

medidas que evitem acidentes e o desrespeito aos

afirmou o parlamentar.

resguardar o próprio órgão de fiscalização.

der sua remuneração do dia.

direitos de consumidor”.

