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TRABALHADORES > RURAIS

>> Deputado Zezinho Albuquerque

Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará

umprindo o princípio da
harmonia entre os poderes,
a Assembleia exerce seu papel de acompanhamento das ações
do Executivo, por meio do Ciclo
de Visitas dos secretários à Casa do
Povo. Nós idealizamos esse projeto
para conhecer as medidas em favor
dos cearenses e fortalecer os laços
com o Governo na busca de soluções. Em novembro, recebemos dois
secretários e tratamos das medidas
de combate aos efeitos da prolongada estiagem e as providências na área
de segurança pública para diminuir
a violência.
Também participamos ativamente da campanha de prevenção
ao câncer de próstata, nas atividades
relativas ao Novembro Azul, mês da
conscientização e prevenção contra a
doença. No mesmo período parabenizamos os servidores públicos, especialmente os nossos colaboradores,

com a realização da Semana do Servidor Público 2015 e a 10ª Semana da
Saúde que ofereceram vários serviços
aos funcionários da Casa.
Registramos com satisfação que
a nossa rádio FM Assembleia completou oito anos conquistando pela
terceira vez o Prêmio Gandhi de Comunicação, concedido pela Agência
da Boa Notícia. “Para Cultivar Margaridas”, a série de reportagens vencedora deste ano, conta a trajetória
de luta das mulheres trabalhadoras
rurais do Ceará.
Por fim, realizamos uma solenidade para prestar uma homenagem
póstuma ao saudoso deputado Welington Landim, falecido há cinco
meses. A homenagem ocorreu no
mês em que ele completaria 60 anos
de idade. Um homem público e amigo que deixou um enorme vazio na
política e em nossos corações.
Boa leitura!

FM Assembleia ganha seu terceiro

PRÊMIO GANDHI

Zezinho Albuquerque parabeniza equipe por mais uma conquista

>> Ronaldo César, Ronildo Lins, Tarciana Campos e Fátima Abreu, diretora da Rádio: equipe vencedora do premio Gandhi de Comunicação.
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A

rádio FM Assembleia
(96,7MHz)
conquistou,
pela terceira vez, o Prêmio
Gandhi de Comunicação, concedido
pela Agência da Boa Notícia. “Para
Cultivar Margaridas”, a reportagem
vencedora deste ano, conta a trajetória de luta das mulheres trabalhadoras rurais do Ceará. O presidente da
Casa, deputado Zezinho Albuquerque (Pros), na abertura dos trabalhos
da sessão plenária do dia 12/11, parabenizou a equipe da FM Assembleia
por mais essa conquista.
A série de cinco matérias sobre as

trabalhadoras rurais foi ao ar de 22
a 26 de junho passado. A primeira
parte fala sobre a vida e o trabalho da
sindicalista Margarida Maria Alves,
que dá nome à Marcha das Margaridas, e conta com depoimentos das
deputadas Rachel Marques (PT),
Laís Nunes (Pros), Aderlânia Noronha (SD), Moisés Braz (PT) e da ex-deputada Iris Tavares.
Os vencedores da oitava edição do
prêmio foram anunciados dia 11/11,
em solenidade no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará
(Fiec). O objetivo do Prêmio Gandhi é

disseminar a cultura de paz nos meios
de comunicação. Antes da premiação,
foi realizado o “Fórum Comunicação,
Internet e Mídias Sociais - Uma reflexão
sobre o crescimento da cultura do ódio
através dos processos de comunicação”.
A Reportagem Especial é uma
produção de Fátima Abreu e Tarciana
Campos, com edição de Nabucodonosor Queiroz, Ronildo Lins e direção de
Ronaldo César.
Essa é a terceira vez que a FM Assembleia conquista o Prêmio Gandhi
de Comunicação. A primeira foi em
2009, com a campanha “Os Grandes

Nomes da Humanidade”. Em 2014, a
emissora venceu com a reportagem
especial “O Direito de Ser Criança”,
produzida pela mesma equipe. Também receberam premiações o jornal
Diário do Nordeste, nas categorias fotojornalismo e jornalismo impresso; o
portal Tribuna do Ceará, na categoria
jornalismo para internet, com a matéria “Pirambu, teu nome é favela”, e
a TV Jangadeiro, com a reportagem
“Bom Jardim da Paz”. A Agência de
Publicidade 100Graus recebeu o prêmio pela campanha “Trabalho Infantil não é Brincadeira”.

ALNOTÍCIAS | 3

CICLO > DEBATES

AL acompanha medidas de
combate à seca e as ações na
segurança pública
Secretários apontam providências adotadas pelo Governo Estadual

A

ssembleia Legislativa, cumprindo o princípio da harmonia entre os poderes,
exerce seu papel de acompanhamento
das ações do Executivo, por meio do
ciclo de visitas dos secretários, idealizado pelo presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque (Pros), para
conhecer as medidas em favor dos
cearenses e fortalecer os laços com o
Executivo na busca de soluções para
os problemas do Estado. Além de conhecerem o trabalho realizado pelo
Governo, os deputados têm a chance
de cobrar, sugerir e debater questões
de interesse do povo cearense. A Casa
recebeu, em novembro, mais dois secretários responsáveis por pastas ligadas a duas questões importantíssimas:
estiagem e segurança pública.
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A questão da seca no Ceará é um
dos problemas que mais movimentam
os parlamentares e todas as autoridades cearenses, dado seu agravamento
a cada dia. No dia 11/11, os parlamentares tiveram a oportunidade de
debater, cobrar e conhecer as ações
que estão sendo desenvolvidas pelo
Governo Estadual para minimizar a
situação das comunidades afetadas. As
ações de enfrentamento à seca foram
apresentadas pelo secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco José
Coelho Teixeira, que informou sobre
a atual situação hídrica do Estado. O
presidente da Assembleia, deputado
Zezinho Albuquerque (Pros), ressaltou a importância de debater as ações
emergenciais para minimizar as consequências da escassez de água. “Esta-

mos há quatro anos com chuvas abaixo
da média, e a previsão é que, em 2016,
as chuvas também continuem escassas.
Com isso, é muito importante debater
ações para a convivência com a seca no
nosso Estado”, salientou.
Francisco José Coelho Teixeira informou que a seca no Estado é uma das
maiores dos últimos anos e que, diante
da grande escassez, muitas ações emergenciais estão sendo priorizadas pelo
Governo. “Temos um grupo técnico
que estuda, nas regiões, a situação de
cada local e as medidas que devem ser
tomadas”, afirmou.
O secretário disse que foram feitas
centenas de quilômetros de adutoras,
levando água para os reservatórios que
estão desabastecidos, além de poços
profundos, operações com carro-pipa,

aquisições de estação de tratamento
móvel de água, campanhas de uso racional da água e racionamento em sedes do Estado.
Das ações estruturantes, o secretário salientou o fortalecimento do
sistema de recursos hídricos, por
meio da busca de métodos mais
modernos de irrigação. Teixeira
também ressaltou que as obras do
Cinturão das Águas e integração do
rio São Francisco estão em andamento. “Quero também relembrar
que foram feitos 642 quilômetros
de adutoras de montagem rápida, tirando água de reservatórios alternativos, para atender várias cidades, já
beneficiando 761 mil pessoas. Existe
ainda um projeto para a elaboração
de mais adutoras rápidas”, apontou.

Secretário destaca redução de
crimes violentos no Ceará

DEBATE
Os deputados comentaram as
ações de enfrentamento à seca.
Audic Mota (PMDB) destacou a
necessidade de o governo fazer registro da ata de preço, “uma medida administrativa que daria vazão
a essa demanda grande de poços
profundos”. Bruno Pedrosa (PSC)
pediu providências com relação a
cisternas para o município de Caucaia. O deputado Joaquim Noronha
(PP) cobrou mais atenção com relação aos requerimentos enviados
pelos parlamentares à Pasta. Já Renato Roseno (Psol) questionou o
motivo de, diante da crise hídrica, o
Governo continuar impulsionando
atividades hidrointensivas.
Carlos Felipe (PCdoB) destacou
a visita às obras da transposição
do rio São Francisco e o deputado
Odilon Aguiar (Pros) comentou a

importância da transposição para
abastecer a Região Metropolitana
de Fortaleza e o Complexo Portuário e Industrial do Porto do Pecém.
Rachel Marques e Elmano Freitas, ambos do PT, e Dra. Silvana
(PMDB) cobraram a necessidade
de intensificar a perfuração de poços profundos.
O deputado Dr. Santana (PT)
pediu a construção de açudes em
Lavras da Mangabeira e Porteiras. Robério Monteiro e Manoel
Duca, do Pros, mostraram-se preocupados com o perímetro irrigado do Baixo Acaraú. A deputada
Fernanda Pessoa (PR) citou casos
de rompimento de adutoras e indagou como está sendo feita a fiscalização. Já Nizo Costa (PSDC)
pediu urgência na conclusão das
adutoras nos municípios de Cariús e Jucás.

No dia 18.11, foi a vez do secretário de Segurança Pública e Defesa
Social do Ceará, Delci Teixeira, comparecer ao ciclo de visitas da Assembleia Legislativa. Ele enfatizou que os
números apresentados pelo Governo
do Estado são legítimos. “Muitos dizem que são mascarados, e chegam a
mostrar uma lista com nomes de vítimas. Essas pessoas não sabem que os
crimes que levamos em conta são os
violentos letais intencionais (CVLI).
Não levamos em conta casos de suicídio ou acidentes de trânsito, por
exemplo. Nossos números são transparentes”, afirmou.
Delci Teixeira apresentou aos
deputados as ações do Executivo para
a pasta. Ele disse que os crimes violentos no Estado reduziram. No primeiro semestre deste ano, recuaram
13,1% e, no segundo, 10,1%. “A meta
do Governo era diminuir a criminalidade em 6%. Estamos conseguindo.
Isso não significa que está tudo bem,
em se tratando de criminalidade. Mas
o trabalho vem sendo feito, e parabenizo os policiais civis e militares”,
assinalou.
Das ações realizadas na área, segundo o secretário, o aporte no efetivo policial aumentou em 1.022 policiais militares, 252 praças, 33 oficiais
bombeiros, 202 oficiais, além de ter
havido a formação recente de médicos legistas e peritos. Teixeira ressaltou também que existe um curso,
já em fase final, que vai aumentar o
efetivo da Polícia Civil em 778 novos
policias, além de delegados e escrivães. “Teremos ainda um curso para a
capacitação dos militares, entre estes,
3.340 sargentos a serem promovidos”,
afirmou. O secretário também frisou
que foram colocadas duas bases de
helicópteros da Coordenadoria Inte-

grada de Ações Aéreas (Ciopaer) em
Juazeiro e em Sobral. Os planos são
de mais duas bases, uma em Russas e
outra em Quixadá.
O Programa Pacto Pela Vida, que
reúne, todas as terças-feiras, comandos e lideranças da segurança para
estabelecer os planos da semana e
fazer um levantamento do já realizado, também foi citado. O Batalhão de
Divisas foi lembrado como um plano
a ser executado até o próximo ano.
Delci Teixeira ressaltou que “a segurança é feita com a união de todas as
pastas, e o Governo do Estado tem
certamente evoluído”.
O secretário lamentou os 14
policias assassinados durante este
ano e destacou que 10 desses crimes foram solucionados, estando
os assassinos presos. “Quatro crimes nós sabemos quem cometeu e
pretendemos capturar os responsáveis”, disse. Delci explicou que, no
final do ano, serão executadas operações policias devido ao aumento
de pessoas nas ruas. “Teremos postos policiais no Centro da Cidade,
orla e Praia de Iracema, para dar
apoio aos policias que já estão nas
ruas”, adiantou.
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FLASHES DO PARLAMENTO

>>Deputados entregam a placa em homenagem póstuma à família do deputado Welington Landim.

>> Deputado Fernando Hugo (SD) pede
que DSAS receba nome de Landim.

>> Deputados Roberto Mesquita (PV) e Bethrose (PRP)

>> Deputado Gony Arruda (PSD)

>> Deputada Rachel Marques (PT)

>> Deputado Júlio César Filho (PTN)

AL presta homenagem póstuma a Welington
Landim e relembra sua trajetória
O Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa do Ceará, deu lugar a uma
solenidade, no dia 13.11, em homenagem póstuma ao deputado Welington
Landim, que morreu há cinco meses. A iniciativa foi dos deputados Carlos Matos
(PSDB) e Augusta Brito (PCdoB). Estavam presentes a viúva do parlamentar, exdeputada Gislaine Landim, e seus filhos: Guilherme Landim, prefeito de Brejo
Santo; Welington Landim Filho; Gilvan Sampaio Neto e Bárbara Landim. A família

>>Ex-deputada Gislaine Landim, viúva
de Welington
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>> Deputado Carlos Matos (PSDB), um
dos autores da homenagem.

recebeu a placa em homenagem póstuma da AL, representada pelo seu presidente,
deputado Zezinho Albuquerque (Pros). O deputado Fernando Hugo (SD) solicitou
que o Departamento Médico da Casa (DSAS) receba o nome do colega falecido.
Em seus agradecimentos, Guilherme Landim anunciou que está sendo criado um
instituto com o nome do seu pai e lembrou que, no dia seguinte ao da solenidade,
14.11, ele estaria completando 60 anos.

>> Deputados Heitor Férrer (PSB) e Carlos Felipe (PCdoB)

>> Secretário estadual Nelson Martins e deputado Zé
Ailton Brasil (PP)

>> Presidente da Assalce, Luís Edson; presidente Zezinho Albuquerque (Pros), a viúva
Gislaine Landim e o filho, Guilherme Landim.

>>Deputados Roberto Mesquita (PV) e
Walter Cavalcante (PMDB)

>> Prefeito de Brejo Santo, Guilherme Landim,
agradece a homenagem ao pai, em nome da família.

ALNOTÍCIAS | 7

PREVENÇÃO> NOVEMBRO AZUL

Legislativo consciente na luta contra o

Médico alerta para a importância da prevenção

CÂNCER DE PRÓSTATA
Em visita ao stand da campanha, o presidente Zezinho
Albuquerque destacou a importância da mobilização

O

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (Pros), participou da abertura,
no dia 10/11, da campanha de prevenção ao câncer de próstata, nas
atividades relativas ao Novembro
Azul, mês de atividades de conscientização e ações preventivas
contra a doença. Ao lado do diretor
do Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS) da AL, Luiz
Edson Correia Sales, ele visitou o
stand da campanha, no hall do Plenário. Zezinho Albuquerque destacou a importância da mobilização.
“Muitas pessoas morrem porque
não querem fazer um simples exame, portanto, é muito importante
fazer um movimento e mostrar à
sociedade que a prevenção é necessária”, ressaltou.
Segundo Luís Edson Correia
Sales, que também é presidente da
Associação dos Servidores da Casa
(Assalce), por meio do Departamento de Saúde e do envolvimento dos
parlamentares, a Assembleia vestiu
a camisa da campanha Novembro
Azul. Com o slogan “O Legislativo
Consciente na Luta Contra o Câncer
de Mama e o Câncer de Próstata”, o
Poder realizou ações alertando para
os cuidados com a prevenção do
câncer de mama, em outubro último, e agora realiza palestras voltadas
para a prevenção do câncer de próstata. No mesmo período, foi promo-
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vida a Semana do Servidor Público
2015 e a 10ª Semana da Saúde, que
ofereceram vários serviços aos funcionários da Casa.
Os jogadores do Ferroviário
Giancarlo e Dico; os do Ceará Ricardo Conceição e Assisinho; o ex-jogador Sérgio Alves e o ex-jogador do Fortaleza Bechara também
vestiram a camisa do Novembro
Azul. Além desses, o comentarista esportivo da TV Verdes Mares
Paulo César Norões também esteve na Assembleia Legislativa para
apoiar o evento.
Segundo Sérgio Alves, “hoje os
homens não querem realizar exames
de prevenção. Com os avanços da
Medicina, até um exame de sangue

pode ser feito para prevenir a doença e dar o diagnóstico precoce. Estamos aqui para mostrar à sociedade
que o importante é cuidar da saúde
e fazer os exames. Com o diagnóstico precoce, a doença tem grandes
chances de cura”, afirmou.
A coordenadora do Departamento de Saúde, Tereza Holanda,
salientou que existe muito preconceito por parte dos homens de fazer
o exame de toque. “Pesquisas mostram que mais de 50% dos homens
não realizam o exame de toque para
a prevenção do câncer. Com isso, a
Assembleia está informando os riscos da doença e mostrando os cuidados e prevenção para o diagnóstico precoce”, enfatizou.

Dentro da X Ação Médica, promovida pelo Departamento de Saúde e Assistência Social, como parte
da Semana do Servidor, foi realizada, em 11/11, palestra sobre o câncer
de próstata. O tema foi apresentado
pelo médico urologista e membro
da Sociedade Brasileira de Urologia
Gustavo Persici, que informou sobre
a importância dos exames rotineiros
para evitar o agravamento de casos
existentes. De acordo com o especialista, um em cada seis homens vai
contrair o câncer de próstata, uma
das maiores incidências da enfermidade, ficando atrás, em número de
casos, apenas do câncer que afeta a
saúde que as mulheres (????)”, disse
o Dr. Persici.
A necessidade do exame de detecção precoce dos casos, segundo
o urologista, é importante porque
o tratamento em tempo ágil pode
reduzir em muito a letalidade desse
tipo de câncer. O médico esclareceu
que o diagnóstico em tempo hábil

pode significar uma grande sobrevida ao paciente.Gustavo Persici
recomendou aos homens procurar
fazer o exame de PSA, que identifica o câncer através do sangue, e o de
toque retal, a partir dos 45 anos, se
houver alguma incidência da doença entre os familiares, ou a partir dos
50, se não. Nessa faixa etária é possível adotar a terapia recomendada de
acordo com o caso.
“É importante realizar tanto o
exame de PSA quanto o de toque
retal. Nos casos mais agressivos,
apenas com esse segundo exame é
possível fazer a detecção”, alertou. O
médico explicou que não é possível
um diagnóstico através de imagem
porque o câncer é identificado pela
rigidez da próstata, o que a radiologia não identifica.
O médico explicou ainda que,
se o tumor for identificado, deverá
ser feito um exame complementar,
através de biópsia, para diagnosticar
qual é a melhor terapia. “Em muitos

casos, principalmente entre os mais
idosos, pode-se apenas acompanhar
o caso, sem nenhuma intervenção
cirúrgica ou terapia”, informou.
Gustavo Persici observou que
cerca de 47 mil novos casos de
câncer de próstata são diagnosticados a cada ano. São 60 novos
pacientes para cada grupo de 100
mil pessoas. No Ceará, surgem
seis mil novos casos anualmente.
Para tranquilizar os homens que
rejeitam culturalmente o exame, o
médico explicou que o toque retal
não demora mais que 10 segundos
e é feito usando lubrificante, sem
desconforto ao paciente.
No mesmo dia, no Comitê de
Imprensa, a nutricionista Gisele Pacheco deu palestra sobre a alimentação saudável como aliada na prevenção de doenças. À tarde, o médico
mastologista Dr. Flávio Henrique,
do Departamento de Saúde da AL,
conversou sobre a importância da
prevenção do câncer de mama.
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AÇÃO PARLAMENTAR

AL INDICA

Confira as ações e projetos dos parlamentares
CIRURGIA BARIÁTRICA

LICENÇA
AMBIENTAL

PUBLICIZAÇÃO DE
CONSULTAS

COMBUSTÍVEL DE
QUALIDADE

>>Elmano Freitas (PT)

>>Dra. Silvana (PMDB)

>>Fernanda Pessoa (PR)

>>Leonardo Araújo (PMDB)

>> Sérgio Aguiar (Pros)

O projeto de lei 230/15, de autoria do deputado Elmano Freitas
(PT), determina que o Governo
do Estado adquira de pescadores
artesanais ou de suas entidades
associativas pelo menos 30% do
pescado, a ser usado para a merenda nas escolas públicas. A
proposta, em apreciação na Assembleia Legislativa, estabelece
ainda que a aquisição poderá ser
realizada sem o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes
no mercado local, observando-se
o art. 37 da Constituição Federal,
e que o pescado atenda às exigências de controle de qualidade.

A criação de residência médica em cirurgia bariátrica no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) foi proposta, por meio do
projeto de indicação 180/15, pela
deputada Dra. Silvana (PMDB).
O projeto em tramitação na AL,
visa capacitar novos médicos e
estabelece ainda que a especialização médica deve obedecer os
preceitos definidos pela Comissão Nacional de Residência Médica e pela Comissão Estadual de
Residência. A matéria também
define que as dotações orçamentárias para a implementação da
ação devem ser provenientes da
Secretaria de Saúde do Estado.

A deputada Fernanda Pessoa (PR) sugeriu ao Governo
do Estado, por meio do projeto
de lei 241/15, a alteração da Lei
12.621/1996, que determina medidas preventivas de proteção ao
meio ambiente nos postos de serviços, do sistema de combustíveis.
A lei determina atualmente que
os postos de serviços deverão ser
licenciados anualmente pela Secretaria de Meio Ambiente (Semace).
O projeto da parlamentar, atendendo ao Sindicato dos Proprietários
de Postos de Gasolina (Sindiposto),
propõe que o prazo para a renovação da Lei de Operação (LO) seja
ampliado de um para três anos.

O deputado Leonardo Araújo (PMDB) propôs ao Governo
do Estado, por meio do projeto
de indicação 193/15, a publicação em site oficial das listas dos
pacientes que aguardam por
consultas, exames e intervenções
cirúrgicas na rede pública de saúde do Ceará. A divulgação deverá
conter a inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do paciente; a data de solicitação da consulta, do exame ou da cirurgia;
a colocação da lista de espera; a
estimativa de prazo para o atendimento solicitado e a relação de
pacientes já atendidos, com identificação por meio do CPF.

O projeto de lei 238/15, do
deputado Sérgio Aguiar (Pros),
em apreciação na AL, determina
a obrigatoriedade da divulgação
pelos postos de combustíveis, da
informação sobre a certificação de
qualidade emitida pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP) para
os produtos derivados do petróleo
e as fontes alternativas de combustível. A proposta estabelece
que a informação da certificação
deve ser afixada em local acessível
ao consumidor e que os postos
que comercializarem combustível adulterado ficarão sujeitos às
sanções e penalidades previstas na
Lei nº 9.847/99.

O parlamentar ressalta que
o Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/CE) já
prevê que, no mínimo, 30%
dos recursos financeiros públicos devem ser utilizados na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar. Nesse caso, o projeto
tem a finalidade de regulamentar a aquisição, por parte do
estado do Ceará, de pescados
provenientes preferencialmente de pescadores artesanais ou
de entidades correlatas, dando
uma maior assistência aos pescadoras artesanais.

Atualmente, o HGCC possui residência médica em várias
áreas, como Cirurgia Geral,
Clínica Médica, Ginecologia e
Obstetrícia. Como referência
em cirurgias bariátricas, existe
uma grande fila de espera no
hospital para esse tipo de intervenção cirúrgica. A criação da
residência médica poderá ampliar o número de profissionais
qualificados para atuarem nessa
especialidade da Medicina. A
cirurgia bariátrica constitui-se
o último recurso e o mais eficaz
para o tratamento da obesidade.

Conforme a parlamentar, a
ampliação do prazo do licenciamento vai garantir a operação
regular dos postos de combustíveis. O prazo de validade da
LO de apenas um ano cria o
risco de que vários postos passem a funcionar de forma irregular, uma vez que a própria
Semace não dispõe de quadro
de funcionários suficiente para
atender à grande demanda de
licenciamentos dos postos de
serviços, o que resulta reiteradamente no atraso nas emissões
de licenças.

A medida busca assegurar
aos cidadãos uma transparência no atendimento à saúde
promovida pelo Poder Público, com a clareza e precisão de
informações que essas listas de
espera exigem. Por meio do
sistema será possível aprimorar as ações – obedecendo ao
princípio de transparência da
Administração Pública – de
respeito à dignidade humana
do paciente, da intimidade e
da vida privada e a preservação
absoluta do sigilo da identidade dos usuários do SUS, conforme explica o deputado.

Atualmente, é frequente a
comercialização de combustíveis fora das especificações,
com vício de qualidade ou com
composição adulterada, o que,
além de ser prática ilegal por
parte dos fornecedores do produto, pode provocar danos ao
automóvel. A medida possibilitará ao consumidor o direito à
informação contida na referida
certificação emitida pela ANP,
conferindo a garantia da qualidade, com informação clara e
visível, para que seja identificada
a pureza do produto.

O QUE MUDA PARA VOCÊ?

MERENDA ESCOLAR
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O jornalismo como

ACHAQUE

Em seu sétimo romance, Umberto Eco revela os bastidores do surgimento de um jornal cujos objetivos são
nocivos à sociedade e ao próprio Jornalismo. Numa narrativa envolvente, realidade e ficção se confundem
Por Salomão de Castro

F

ala-se muito ao longo de Número Zero, sétimo romance
do escritor e ensaísta italiano
Umberto Eco. Não é para menos. A
trama gira em torno de seis jornalistas envolvidos com o projeto de
um jornal que tem como sugestivo
título Amanhã.
Tudo acontece em Milão, na Itália, no emblemático ano de 1992.
Período turbulento para os italianos: foi naquele ano que vários escândalos de corrupção resultaram
na investigação “Mani Pulite” (Mãos
Limpas), que derrubou boa parte da
classe política do país.
No entanto, o combate à corrup-

ção é o que menos interessa aos envolvidos com o Amanhã. Um dos
protagonistas, Simei, recruta os demais profissionais para o periódico,
que se propõe a desinformar, difamar
autoridades ou personalidades públicas, chantagear, manipular, elaborar
dossiês e manusear documentação
secreta. Tudo sob o patrocínio de um
certo Comendador Vimercate.
“O Comendador quer entrar para
o clube da elite das finanças, dos
bancos e, quem sabe, dos grandes
jornais. O instrumento é a promessa
de um novo diário disposto a dizer a
verdade sobre todas as coisas”, explica o editor-chefe do jornal, Colonna, o protagonista cujo idealismo
vai esmaecendo ao longo das pági-

nas de Número Zero. Os exemplares
iniciais, explica Simei, não deverão
circular, sendo impressos para que o
Comendador os distribua a um grupo seleto de pessoas.
O editor de O Amanhã escancara
seus objetivos na sequência: “Quando o Comendador demonstrar que
pode pôr em dificuldades aquilo
que se chama de clube de elite das
finanças e da política, é provável que
o clube de elite lhe peça para parar
com essa ideia, então ele desiste do
Amanhã e consegue licença para
entrar no clube de elite”.
Com base nessas premissas, a equipe do jornal vai a campo e a trama se
desenvolve em torno de temas variados. É o caso da loja maçônica P2, do

suposto assassinato do papa Luciani
(João Paulo I), dos cúmplices das
brigadas vermelhas que trabalhavam
para os serviços secretos, dos tentáculos da CIA, dos atentados e até de um
falso cadáver do ex-primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, o que
teria permitido que o próprio tivesse
sido salvo e enviado à Argentina.
No recheio, um inusitado romance
envolve Colonna e a também idealista
Maia Fresia - única mulher da redação. São deles os diálogos menos carregados e de maior alívio a uma trama
farsesca, que inclui ainda um assassinato, na narrativa sobre um jornalismo achacador.
Fictício ou real? Com a resposta,
o leitor.
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RECICLAGEM> ELEIÇÕES

Assembleia dá curso sobre mudanças na
Lei Eleitoral para atualizar servidores
A Divisão de Treinamento do Departamento de Recursos Humanos promoveu o evento

A

Assembleia
Legislativa
do Ceará ministrou, no
dia 16/11, o curso Direito
Eleitoral, promovido pela Divisão
de Treinamento do Departamento
de Recursos Humanos. Ministrado
pelo juiz Marcelo Roseno, diretor
de Estudos e Pesquisas Eleitorais da
Associação Brasileira de Mestrados,
Procuradores e Promotores Eleitorais, o curso aborda as alterações no
processo eleitoral promovidas pela
Lei Federal nº 13.165/2015 (Lei da
Minirreforma Eleitoral), que já serão aplicadas nas eleições de 2016.
“Como é uma lei que mexeu com
o Código Eleitoral, a Lei dos Partidos
Políticos (Lei nº 9.096-95) e a Lei das
Eleições, mudando substancialmente
o ordenamento jurídico, a gente idealizou o curso para tentar passar aos
alunos essas alterações mais recentes e
mostrar como fica o marco regulatório
das eleições”, disse ele.
Durante o curso, que durou uma
semana, foram abordados desde o
calendário eleitoral e a propaganda
eleitoral até o financiamento das campanhas e a parte mais prática, que é a
votação, apuração e fiscalização. Entre
as mudanças aprovadas recentemente,
o juiz citou o encurtamento das campanhas eleitorais, que antes eram de
três meses e passaram a ser basicamente de 45 dias.
Conforme Marcelo Roseno, as
modificações mexem profundamente no sistema das campanhas eleitorais, especificamente na questão do
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Durante o curso, que durou uma semana,
foram abordados desde o calendário eleitoral
e a propaganda eleitoral até o financiamento
das campanhas e a parte mais prática, que é a
votação, apuração e fiscalização.
financiamento (arrecadação, gastos
e prestações de contas). Ele apontou
como exemplo a derrubada das doações de pessoas jurídicas. “A partir
da eleição do próximo ano, só pessoas físicas podem doar para as campanhas eleitorais”, informou. A ideia é,
fundamentalmente, diminuir custos.

“O Brasil tem hoje um dos modelos
de gastos com campanha entre aqueles que são mais caros no mundo, e
isso parece um paradoxo diante de
tanta crise, tanto arrocho, tanta dificuldade que o povo brasileiro tem
enfrentado”, avaliou.
O assessor parlamentar Renan San-

tos disse que o curso foi muito proveitoso, uma vez que está sendo ministrado por um especialista no assunto e
esclareceu sobre as mudanças no processo eleitoral. “As alterações têm suas
partes positivas e negativas, porque,
muitas vezes, muda para continuar
como está, e outras vezes a mudança
regulamenta o processo”. Ele afirmou
que as alterações propostas serão colocadas em prática já nas eleições de
2016, como a regra que diminui o tempo de campanha. Uma das mudanças
que Santos julgou positiva foi o financiamento para as campanhas, que será
limitado apenas às pessoas físicas.

