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GESTÃO

A execução efetiva das políticas
de resíduos sólidos e desenvolvi-
mento adequado da gestão des-
taárea são demandas crescentes
na atualidade. No Ceará, segun-
do o Plano Estadual de Resíduos
Sólidos de 2016, a estimativa é
queageraçãodiária de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU) no Esta-
do, este ano, seja de 10.472,09
toneladas.Para2022,aprojeção
é que essa quantidade passe a
ser de 11.250,03 toneladas du-
ranteoano.Aumenta-seaprodu-
çãode“lixo”,cresceocontingen-
te populacional e a aplicação de
planos e políticas de gerencia-
mento dos resíduos torna-se ca-
da vez mais indispensável.

Comoformadediscutirdiver-
sas dimensões da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos (PNRS)
e também avaliar a eficácia des-
seprocesso,oCearáreceberá,na
próximasemana,o5ºSeminário
Nacional de Resíduos Sólidos. O
eventoaconteceráemFortaleza,
nos dias 21 e 22 de maio, no
auditório da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL).

O evento, além de tratar dire-
tamente da PNRS, irá discutir os
rumos para o setor público atin-
gir os objetivos estabelecidos
nestaPolítica,a geraçãodeener-
gia a partir do resíduos e ainda
como fazer a Gestão Integrada
dessas políticas. As inscrições
são gratuitas.

OSemináriocontarácompro-
fissionais de referência nacional
e também representações locais
e regionais sobre a implantação
e desenvolvimento de ações de
melhoria de gestão de resíduos.
O credenciamento ocorrerá a
partir das 8 horas da manhã do
dia21.APalestraMagnadocoor-
denador-geral de Auditoria das
Áreas de Integração Nacional e

Meio Ambiente do Ministério de
Transparência e Controladoria-
Geral da União, Secretaria Fede-
ral de Controle Interno e Direto-
ria de Auditoria de Políticas de
Infraestrutura, Ricardo Plácido
Ribeiro, abrirá o seminário.

Espaços
Os convidados participarão de
espaços em formatos de mesas-
redondas e minicursos. O semi-
nário é uma realização da Agên-
ciaReguladoradeServiçosDele-
gados do Ceará (Arce), promo-
ção do jornal Diário do Nordeste,
Fundação de Cultura e Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão
(Funcepe) e Instituto Future
com apoio institucional da Asso-
ciação dos Municípios do Estado
do Ceará (Aprece) e organiza-
ção da Decora Eventos.

A primeira Mesa-Redonda,
que acontecerá após a Palestra
Magna,temotema“Rumospara
o setor público atingir os objeti-
vos da Polícia Nacional de Resí-

duos Sólidos”. O analista de Re-
gulaçãodaCoordenadoriadeSa-
neamento Básico da Arce, Alceu
de Castro Galvão Júnior, será o
mediador.

Na tarde do dia 21, ocorrerá a
segundaMesa-Redonda.Odeba-
teserá sobrea “Geração de Ener-
gia a partir dos Resíduos Sóli-
dos”, tendo como mediador o
professor do Departamento de
Engenharia Hidráulica e Am-
biental da Universidade Federal
do Ceará (UFC), Suetônio Mota.
Já a terceira Mesa-Redonda do
evento, enfocará “Como fazer a
gestão integrada dos Resíduos
Sólidos” e contará com o repre-
sentante do Instituto Brasil Soli-
dário, Luís Eduardo Salvatore.

Serãodebatedoresopresiden-
te da Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público
eMeio Ambiente,Luís Fernando
Cabral Barreto Júnior; diretor
do Departamento de Infraestru-
tura Social e Urbana do Ministé-
riodoPlanejamento,ManoelRe-

nato Machado Filho; o presiden-
te da Associação Brasileira de
Agências de Regulação, Fernan-
do Alfredo Rabello Franco; a se-
cretária de Urbanismo e Meio
Ambiente de Fortaleza, Águeda
Muniz, e o prefeito de Limoeiro
do Norte, José Maria Lucena.

Na terça-feira (22), a progra-
mação do evento conta com a
realização de minicursos de
“Educação Ambiental”, com
Luís Eduardo Salvatore; “Con-
sórcios de Resíduos Sólidos”,
com o professor Alissom Melo e
“Gestão Integrada de Resíduos”,
com o professor Alceu Galvão de
Castro, analista de regulação da
coordenadoria de Saneamento
básico da Agência Reguladora
de Serviços Delegados do Ceará.

Oassuntoserátemado
5ºSeminárioNacional
deResíduosSólidos,que
ocorreráemFortaleza
nosdias21e22demaio

EDUCAÇÃO ‘SE TOQUE’

HERÓIS

SAIBA MAIS

Os uniformes padronizados,
multicoloridos, identificavam,
no Centro de Eventos do Ceará,
osmunicípiosrepresentadospor
alunos, professores e diretores
no 10º Prêmio Escola Nota Dez.
Éumreconhecimentoaodesem-
penho de 332 escolas públicas
cearenses ao longo do ano letivo
de 2017. São 150 escolas desta-
que em alfabetização, 150 do 5º
ano e 32 do 9º ano do Ensino
Fundamental. Para cada colé-
gio, no mínimo duas dezenas de
estudantes. Para cada estudan-
te, incontáveis benefícios.

O evento foi comandado pelo
governador Camilo Santana,
que estava acompanhado da vi-
ce-governadora, Izolda Cela, e
do secretário de Educação, Ro-
gersMendes,alémdeoutrosges-
tores do Governo. Mas as maio-
res autoridades, na ocasião,
eram os estudantes, mestres e
coordenadores, que lutaram,
palmo a palmo, para reforçar os
próprios índices,superando difi-
culdades comuns a quem faz da
educação a principal bandeira
para o desenvolvimento.

O Município de Icapuí teve a
EscolaMariaEdilceBarbosapre-
miada com o desempenho do 2º
ano.ParaodiretorJoaquimMar-
ques, não há receita pronta. “Foi
um trabalho coletivo, constante,
de atividades diárias, planeja-
mento, intervenções pedagógi-
cas, acompanhamento de pais e
professores,eamotivação”,con-
tou. Na cidade de Caridade, o
esforço também foi concentra-

do, revela a prefeita Amanda Lo-
pes. “O trabalho na educação é
umtrabalhodeformiguinha.Ho-
je estamos aqui premiados com
duasescolasequemsabenopró-
ximo ano com bem mais colé-
gios”, disse. Crateús é outro Mu-
nicípio do interior com resulta-
do satisfatório, segundo a secre-
tária de Educação, Luiza
Aurélia, com a premiação de seis
colégios. “A cidade recebeu com
muita festa. Estamos felizes e in-
tensificando os trabalhos. Nossa
meta é duplicar o número de
escolas premiadas”.

Ao todo, foram avaliadas
4.347 escolas com 303.664 alu-
nos, distribuídos entre o 2º, 5º e
9º anos do Ensino Fundamental.
Pelas informações do Sistema
Permanente de Avaliação da
Educação Básica (Spaece), a Se-
cretaria de Educação analisa os
resultados da alfabetização ao
término do 2º ano, e, no caso do
5º e 9º, o desempenho nas disci-
plinas de Língua Portuguesa e
Matemática.

Os critérios estabelecidos exi-
gempelomenos20alunosmatri-
culados na série, no momento

daprova,alémde90%departici-
pação, no mínimo. A turminha
menor precisa ter pontuação en-
tre 8,5 e 10, enquanto aos estu-
dantes do 5º e 9º são submetidos
ao parâmetro de 7,5 a 10 nas
notas em Português e Matemáti-
ca. Cada aluno avaliado repre-
senta investimento de R$ 2 mil,
enquanto as instituições apoia-
das recebem R$ 1 mil.

Comparativo
Desde a implantação do projeto,
em 2007, até a recente avalia-
ção, a alfabetização do 2º ano
passou de 39,9% para 88,20%.
Mudança significativa também
foi sentida nos padrões não alfa-
betizados. No primeiro ano, era
de 47,4% e agora registrou
4,7%. “Tudo isso se deve à
pactuação que foi construída há
maisde10anos,entre oEstadoe
municípioscommetas,indicado-
res,premiação,meritocracia,es-
timulo. Representa a vocação
que o Ceará tem”, disse o gover-
nador Camilo Santana, antes do
início da solenidade.

Desafios
Os resultados do 9º ainda não
são considerados satisfatórios
pelo Palácio da Abolição. “A ca-
da momento do (Programa de
Alfabetização na Idade Certa)
PAICnós vemosincluindo novos
anos.Hoje, é odesafio do 9º ano,
onde temos os menores indica-
dores. É garantir uma perfor-
mancemelhor”,disseogoverna-
dor, ladeado pelo secretário de
Educação. “Aquelas escolas com
melhores resultados é a que faz
trabalhosdoindividuais,identifi-
cando fragilidades de cada estu-
dante e montando proposta pe-
dagógica específica. Não tem
muito segredo”, complementou
Rogers Mendes.

Um erro comum cometido por
brasileirosequeprecisasercom-
batido: ir ao médico apenas
quando se está doente. Com o
tema “Se Toque”, o Diário do
Nordeste promove a quarta edi-
ção do Vida Saudável, a partir
das 8h da manhã deste sábado
(19), na Praça da Messejana, lo-
calizada em frente à Paróquia de
Nossa Senhora da Imaculada
Conceição, no Centro do bairro.

A principal bandeira do even-
tonesteano,comorelataageren-
te de mercado anunciante do
Diário do Nordeste, Lívia Medei-
ros, é a conscientização sobre a
importânciadesecuidar.“Trata-
se de aprender a aproveitar o
melhor da vida. Por isso, focare-
mos o alerta não apenas a um
público, mas a vários, indepen-
dentemente do sexo ou idade”.

As duas primeiras edições do
Vida Saudável tinham como
princípio o combate ao Câncer
de mama. A partir da terceira
realização, as ações foram total-
mente reformuladas. “A preven-
ção foi ampliada e agora é geral.
Neste ano, será, novamente, em
uma praça pública, justamente
parater uma pegadaitinerante e
de apropriação dos espaços da
cidade”, fortalece a gerente.

Programação
Cerca de 1.500 pessoas estão
sendo esperadas para o Evento,
de acordo com a organização.
Mais de 80 profissionais estive-
ram envolvidos ao longo de dois

meses de preparação. No sába-
do,estarãoàdisposiçãodapopu-
lação tendas com prestação de
serviços nas áreas da saúde.

A Unifor estará presente no
evento com cinco cursos. São
eles Fonoaudiologia, com tria-
gemvocaleorientaçãosobresaú-
de auditiva, Nutrição, com ava-
liaçãonutricional,EducaçãoFísi-
ca,comavaliaçãoderiscocardía-
co,Fisioterapia(atuação daárea
nas dores na coluna) e Farmácia
com aferição de pressão, glice-
mia e orientação sobre o uso ra-
cional de medicamentos.

A animadora da manhã será
Leyla Diógenes, apresentadora
doprogramaForrobodó.Opúbli-
co terá alongamento, aula de
zumba (coordenado por profis-
sionais do Sesi) e forró com a
banda Xô Sedentarismo.

O Vida Saudável tem outras
atividadesforao“SeToque”.Em
abril, há o passeio ciclístico do
“Fortaleza em Movimento”; em
junho práticas de yoga no “Bem-
Estar”; em outubro programa-
çãoinfantilno“DiárionaPraça”;
em novembro, ações para a ter-
ceira idade no “Viver Mais” e em
dezembro, a competição de rua
da “Corrida Vida”. O evento tem
patrocínio do Sesi e Fiec, Unifor
e Prefeitura de Fortaleza. As Óti-
casDinizeUniodontosãoparcei-
ras. Haverá testes de acuidade
visual e distribuição de vouchers
de consulta oftalmológica, além
de doação de armações de ócu-
los para pessoas carentes.

Quando a luta pela vida tem iní-
cio mesmo antes do nascimento,
cada dia superado é uma vitória
inestimávelparaospequenoshe-
róis do Hospital Geral César Cals
(HGCC), em Fortaleza. Para as
mães que fazem parte da Unida-
de de Cuidados Intermediários
Neonatais Canguru (UCINCa),
os filhos são a própria inspira-
ção. Em comemoração ao dia
das mães e em homenagem às
crianças acompanhadas na uni-
dade, o projeto Registrando
MeuPequenoGrandeHeróipro-
porcionoua71famíliasaoportu-
nidade de fazer o primeiro regis-
tro fotográfico das crianças, for-
talecendo o vínculo e o emocio-
nal da família que vivencia a si-
tuação de internamento.

Segundo as idealizadoras do
projeto,apsicólogaresidenteJa-
mille Barros e a fisioterapeuta
residenteNayaraPereira,ambas
em neonatologia, o projeto sur-
giuquandofoipercebidaacarên-
ciadasmãesderegistrosfotográ-
ficos dos primeiros dias de seus
bebês.“Agentenãoesperavatan-
ta aceitação, sabe? As mães nas
unidadespedemmuitoumafoto
do bebê, um registro, então jun-
tando a questão da foto, da luta
dos bebês e do dia das mães, a
gente resolveu fazer esse proje-
to”, explica Nayara. Jamille con-
ta que o registro fotográfico é

também uma forma de lembrar
dos primeiros momentos da his-
tória da mãe e do filho. “Deu
para ver mesmo o brilho nos
olhos delas de poder pegar um
papel com a foto estampada do
filho delas e essa história poder
ser recontada de outra forma
que não apenas de uma interna-
ção, mas de uma luta que traz
justamente a saga desse peque-
no herói representado nessa
criança”, ressalta.

Batalhas
A ideia de trazê-los como peque-
nos heróis veio do reconheci-
mento das pequenas e grandes
batalhasqueosbebêsenfrentam
já com poucos dias de nascidos:
“A gente pensou em fazer essas
capinhas para poder afirmar e
reafirmar que eles estão ali todo
dia batalhando a cada momen-
to, que vão ter batalhas que vão
ser ganhas e infelizmente a gen-
te acompanha também muitas
que não, e muitas vezes não se
temo registrodesse bebê quefez
partedaquelafamília.Éumafor-
ma também de concretizar a his-
tória e o vínculo familiar”, conta
Jamille Barros. A UCINCa conta
hoje com 10 leitos para mães
que precisem do método, infor-
mouacoordenadoradaReferên-
cia Estadual em Método Cangu-
ru, Natércia Bruno.

PolíticadeResíduos é
avaliadaemSeminário

Escola Nota Dez premia 332
colégios públicos do Ceará

Diário promove o
4º Vida Saudável

Bebês ganham 1º
registro em fotos
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PROGRAMAÇÃO

DIA21DEMAIO

8H–Credenciamento

9HÀS11H
PalestraMagna:CGUAvaliaçãoda

PolíticaNacionaldeResíduosSólidos

11HÀS13H
Mesaredonda–Rumosparaosetor

públicoatingirosobjetivosda

PolíticaNacionaldeResíduosSólidos

14HÀS16H
MesaRedonda–GeraçãodeEnergia

apartirdosresíduossólidos

16HÀS18H
Mesaredonda–Comofazeragestão

integradadosresíduossólidos

DIA22DEMAIO
Minicursos

8HÀS17H
1.EducaçãoAmbiental

2.GestãoIntegradadeResíduos

Sólidos

3.ConsórciosdeResíduosSólidos

Forampremiadas150escolas destaquesemalfabetização,150do5ºano e32do

9ºano doEnsinoFundamentalFOTO: NATINHORODRIGUES
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