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COMUNICADO

�A Academia Cearense de
Direito (ACED), que será
instalada no próximo dia
15 de março, em evento no
Theatro José de Alencar,
pretende ir a escolas públicas
de ensino fundamental e
médio para ministrar aulas
de disciplinas como Direito
do Consumidor e Direito do
Trabalho. Uma iniciativa
interessante em uma
sociedade que ainda
desconhece tema tão
relevante.
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�Descaso é a palavra que
melhor define o tratamento
da Enel, antiga Coelce, com
seus clientes no Interior do
Estado, sobretudo nas
menores cidades e distritos.
Uma mínima chuva é capaz
de deixar a rede
intermitente e provocar
frequente falta de energia.
São muitos os relatos de
eletrodomésticos e outros

equipamentos queimados,
além do transtorno de ficar
horas na escuridão. Há
casos, na zona rural, de
locais que ficam por mais
de 72 horas sem
abastecimento. Um
completo absurdo que
deveria custar a perda da
concessão. O problema
afeta mais fortemente
comunidades carentes.

Direitonasescolas

Assaltos em série
� Se multiplicam os assaltos
a mão armada na Rua
Osvaldo Cruz, no bairro
Dionísio Torres. Os bandidos
têm atuado livremente na
via, sobretudo à noite, entre
a Av. Antônio Sales e a Av.
Pontes Vieira. Nem a
presença constante de uma
viatura policial em frente a
um restaurante na região
intimida os ladrões.
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prefeiturasmunicípios

Mulheres
� Nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher, a
gestão da Assembleia
Legislativa comemora o fato
de ter 63% dos seus cargos
diretivos ocupados por elas. A
representação feminina não
só na Casa, mas no Legislativo
em nível federal, estadual e
municipal ainda é pequena.
Um tema que merece atenção
da sociedade.
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PRAIA DE IRACEMA E BEIRA-MAR

comunicado@diariodonordeste.com.br

Após assalto e agressão a um
corredor de 61 anos, na última
sexta-feira (3), a Avenida Beira-
Mar, local do crime, receberá
duas novas bases da Polícia Mili-
tarcomopartedasestratégiasde
reforço na segurança do ponto
turístico da Capital. A iniciativa
foi acordada, ontem, pelo secre-
tário de turismo de Fortaleza,
Alexandre Pereira, em reunião
na Casa Civil com o secretário de
segurançapúblicadoEstado,de-
legado federal André Santos.

As novas bases serão instala-
das nas proximidades do Ideal
Clube, próximo ao espigão da
Avenida Rui Barbosa e a outra
no Aterrinho da Praia de Irace-
ma. Com os novos postos, a orla
da Avenida Beira-Mar passará a
contar com cinco unidades de
segurança, em locais cedidos à
PM pela Secretaria de Turismo
de Fortaleza (Setfor).

Oura ação definida em reu-
nião foi o retorno imediato da
Delegacia de Proteção ao Turis-
ta (Deprotur) para a Praia de
Iracema. A unidade funcionava
no local, mas em 2014 mudou-
se para o prédio do 2º Distrito,
nobairro Aldeota. “Isso fazparte
do plano de revitalização da
Praia de Iracema e não tenho
dúvidas que será uma mudança
significativa. Já fizemos a solici-
tação ao secretário para que a
delegacia retorne”, ressalta Ale-
xandre Pereira.

Conforme o secretário, uma
reunião a ser realizada esta se-
mana visa reforçar as ações inte-
gradas entre a Guarda Munici-
pal e a PM para o policiamento
na região que abrange a Praia de

Iracema e a Avenida Beira-Mar.
Segundoacrescenta,existeapos-
sibilidade de os guardas munici-
pais realizarem monitoramento
na região por meio de bicicletas.

Hotéis
Ainda durante o encontro, foi
debatido a possibilidade dos ho-
téisdaBeira-Mar,filiadosaAsso-
ciação Brasileira da Indústria de

Hóteis Ceará (ABIH- Ce), dispo-
nibilizarem as imagens das câ-
meras de vigilância externas pa-
ra a Central de Monitoramento
da Polícia Militar.

Segundo o vice-presidente da
Associação, Darlan Leite, o pedi-
doserá encaminhadoaos hotéis,
mas a decisão caberá a cada um.
“Vamos repassar o pedido da Se-
cretaria de Segurança aos hotéis
ecadaumdecideseéinteressan-
te ou não, mas isso só vai benefi-
ciara todos, pois émais seguran-
ça para a Beira-Mar”, diz. Ao to-
do, dez empreendimentos hote-
leirosdispõemdesistemademo-
nitoramento externo. Posterior-
mente, a ideia também é esten-
deraestratégiaparaoscondomí-
nios residenciais na região.

Atualmente, as orla da Praia
de Iracema e Beira-Mar são mo-

nitoradas por 29 câmeras. Os
equipamentos integram a Cen-
tral de Monitoramento, implan-
tada em março do ano passado
noMucuripe, pormeioda parce-
ria entre Governo do Estado e
Secretaria de Turismo de Forta-
leza. Em virtude da agressão so-
frida pelo corredor Augusto
Nóbrega, na última sexta-feira
(3), o policiamento na Avenida
Beira-Mar já foi reforçado, espe-
cialmente no trecho localizado
entre a estatua de Iracema e o
Mercado dos Peixes.

Questionada sobre os prazos
de implantação das novas bases
da PM e do retorno da Deprotur
à Praia de Iracema, a SSPDS in-
formou que “será feito um estu-
do de viabilidade para checar a
possibilidade de implantação
das sugestões apresentadas”.
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PRAIA DO FUTURO

Representantes dos proprietá-
riosdebarracasdaPraiadoFutu-
ro estiveram reunidos na tarde
de ontem com o titular da Secre-
taria de Turismo de Fortaleza,
Alexandre Pereira, em busca de
apoioàpermanênciadasestrutu-
ras de serviço aos frequentado-
res da praia. No próximo dia 15,
serájulgadaaaçãosobreademo-
lição dos equipamentos na Praia
do Futuro.

De acordo com a presidente
da Associação dos Proprietários
de Barracas da Praia do Futuro,
FátimaQueiroz,avisitaaosecre-
tário faz parte da campanha dos
empresários do setor para forta-
lecer a permanência das barra-
cas de praia. “Fomos falar sobre
a importância da Praia do Futu-
ro para o turismo e o secretário
acolheu muito bem a nossa ida,
se mostrando totalmente a favor
da permanência das barracas.
Ele está trabalhando com a gen-
teno sentidodebuscarumresul-
tado favorável”, conta.

OtitulardaSecretariaMunici-
paldoTurismo,AlexandrePerei-
ra, confirmou o apoio da Prefei-
tura de Fortaleza à manutenção
dos serviços prestados pelas bar-
racas na Praia do Futuro. “Nós
entendemos que a retirada das
barracas de praia de lá vai preju-
dicar muito o turismo. Mas en-
tendemos que, onde existem os
exageros, é necessário ter um
termode ajustamento decondu-
ta para definições. Eles estão
muito ansiosos com o dia do jul-
gamento dessa ação”, afirmou.

Fátima ressaltou ainda que
nos próximos dias deve se reunir
com o próprio prefeito de Forta-
leza, Roberto Cláudio, e com a
Secretaria Estadual do Turismo,
para reforçar o movimento em
favor das barracas.

“A gente vem conversando
com todas as autoridades e enti-
dades do meio turístico para
apoiar esse movimento de per-
manência.Aproximidadedojul-
gamento da ação nos deixa em

estado de alerta, apesar de saber
que há muitos pontos favoráveis
à nossa continuidade na praia”,
conta Fátima Queiroz.

Julgamento
A questão das barracas da Praia
do Futuro já se estende por mais
de 12 anos, desde que o Ministé-
rio Público Federal no Ceará en-
trou com ação pedindo a remo-
ção de todos os estabelecimen-
tos no local, alegando que 101
dos estabelecimentos estariam
dificultandooacessodosbanhis-
tas à praia, além de ocuparem
áreas que excedem o real tama-
nho a que teriam direito.

Já os proprietários das barra-
cas defendem que o serviço já
faz parte da cultura turística da
cidade e existe há mais de 40
anos, gerando benefícios para o
mercadodetrabalho localepara
a comodidade dos turistas.

SAÚDE

Empresários buscam
apoio para manter barracas
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A Justiça do Trabalho emitiu on-
tem sentença favorável aos fun-
cionários da Sociedade de Assis-
tência à Maternidade Escola As-
sis Chateaubriand (Sameac),
mantendo os vínculos emprega-
tícios aos que ainda prestam ser-
viços no complexo hospitalar da
Universidade Federal do Ceará
(UFC), hoje gerido pela Empre-
saBrasileiradeServiçosHospita-
lares (Ebserh).

O impasse teve início em
2015, quando cerca de 700 fun-
cionários da Semeac, que presta
serviçosparaoHospitalUniversi-
tárioWalter Cantídio quanto pa-
ra a Maternidade Escola, estive-
ram ameaçados de demissão,
em função de substituição dos
funcionáriosterceirizadosdaSa-
meac por servidores concursa-
dos pela Ebserh.

A sentença expedida ontem,
que deve beneficiar 110 dos fun-
cionários que persistiram com a
ação, estabelece que deve se
manter o vínculo empregatícios
dos trabalhadores, regularizan-
do o pagamento dos salários dos
últimos12meses,queforamsus-
pensos. O empregador deve ain-
da pagar a cada trabalhador in-
denização de R$10 mil reais por
danos morais individuais e
R$200 mil por danos coletivos a
serem depositados ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador.

AEmpresaBrasileiradeServi-
ços Hospitalares (Ebserh)infor-
mou, por meio de nota, que ain-
danãofoinotificadasobreadeci-
são e só se pronunciará quando
for notificada.

Orla turística receberá
duasnovasbasesdaPM
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da Sameac

entreosmaispopulososdo

Estadoestãorecebendo45

novasescolasde tempo integral.

Comaampliação, anunciada

ontempelogovernadorCamilo

Santana,63mil jovensserão

atendidospeloserviço.

NÃOÉSÓNOINTERIORque os consumidores sofrem com a
qualidade ruim do serviço da fornecedora de energia
elétrica no Estado. Tudo com a devida conivência da Aneel
e da Arce, agências que ‘regulam’ serviços públicos.

Asautoridadesmunicipais eestaduaispretendemtrazermaissegurançaparaospraticantesdeesportesquefrequentam

diariamenteocalçadão daAvenidaBeira-MareoutrospontossituadosnaOrladaCapitalFOTO: CID BARBOSA
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Acompanhe os comentários em http://bit.ly/robertomaciel-tvdn
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