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COMUNICADO

�Para quem costuma
passar sebo nas canelas,
uma boa dica: vem aí a
Corrida de Rua Unifor 2018,
em 3 de junho próximo. Já
será a 26ª edição, com duas
provas - uma de 5 km e outra
de 10 km, ambas
homologadas pela
Federação Cearense de
Atletismo. A organização
estima a participação de 3
mil competidores nos dois
trajetos. As inscrições
seguem até sexta.
Informações: (85) 3477
3143 ou 3477 3849.

Precisamosqueo
GovernoFederal
apoieosestadoscom
maisinteligênciae
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�Há um elemento curioso
na cena política brasileira:
trata-se de projeto,
aprovado em comissão do
Senado, que pode tornar
criminosas práticas de
gestão adotadas por
partidos políticos. A
proposta seguiu para
análise da Câmara dos
Deputados. O texto
determina que as siglas se
comportem como
empresas particulares e,
assim, incorporem o que se
chama no jargão

corporativo de compliance
- um apanhado de normas
e dispositivos que pode até
funcionar na iniciativa
privada, mas que não têm
garantia de eficiência em
instâncias plurais, nas
quais se discutem
procedimentos, estratégias
e projetos de poder. Não é
errado sugerir rigor a
instituições que podem ter
interferência na vida
pública, mas deve-se
considerar a natureza de
cada segmento.

Émelhorcorrer!

...Tintim

� Com os dados em mãos,
os integrantes da comissão
de aprovados estão tentando
canais de diálogo com a
gestão municipal para
viabilizar a nomeação de
todos os cargos vagos
atualmente na carreira. Um
dos pontos levantados é o de
que Fortaleza tem, em
média, um procurador por
grupo de 45.301 habitantes.

‘‘

unidadesvagas

Tintim por...

� Uma comissão de
aprovados em concurso da
Procuradoria-Geral do
Município de Fortaleza,
realizado em dezembro de
2017, fez contas e concluiu:
dos 78 procuradores do
órgão, só 58 estão na ativa. A
Procuradoria Fiscal, por
exemplo, tem nove
procuradores para 110 mil
processos.

CompõemaRededeAtençãoà

SaúdeMentaldeFortaleza:15

CentrosdeAtençãoPsicossociale

trêscasasdeacolhimentoe

residências terapêuticas.Oedital

deveser lançadoaté julho,após

aprovaçãonaCâmaraMunicipal.
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POLÍTICA NACIONAL

Tem início nesta segunda-feira
(21),o5ºSemináriosobrePolíti-
ca Nacional de Resíduos Sóli-
dos, focando a problemática do
setor com palestras, mesas-re-
dondas,depoimentos eminicur-
sos. Na programação, serão dis-
cutidos a avaliação da Política
NacionaldeResíduosSólidos,os
rumos para o setor público atin-
gir os objetivos da legislação, a
geração de energia a partir do
lixo e como fazer a gestão inte-
grada dessas políticas. O evento
ocorre no auditório da Câmara
deDirigentesLojistasesegueaté
a terça-feira (22).

OSemináriocontarácompro-
fissionais de todo o País e tam-
bém representações locais e re-
gionais sobre a implantação e
desenvolvimento de ações de
melhoria de gestão de resíduos.
A palestra magna do coordena-
dor-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.

Temáticas
A primeira mesa-redonda, que
acontecerá após a palestra mag-
na, tem o tema “Rumos para o
setor público atingir os objetivos
da Polícia Nacional de Resíduos
Sólidos”. O analista de Regula-
çãodaCoordenadoria de Sanea-
mentoBásicodaAgênciaRegula-
dora de Serviços Públicos Dele-
gados do Estado do Ceará (Ar-
ce), Alceu de Castro Galvão Jú-
nior, será o mediador.

A segunda mesa-redonda se-
rá realizada na parte da tarde,
sobre a “Geração de Energia a
partirdosResíduosSólidos”,ten-
do como mediador o professor
do Departamento de Engenha-
ria Hidráulica e Ambiental da
Universidade Federal do Ceará
(UFC), Suetônio Mota.

Já a terceira mesa-redonda,
enfocará “Como fazer a gestão
integrada dos Resíduos Sólidos”

e contará com o representante
doInstitutoBrasilSolidário,Luís
Eduardo Salvatore. Serão deba-
tedores o presidente da Associa-
ção Brasileira dos Membros do
Ministério Público e Meio Am-
biente, Luís Fernando Cabral
BarretoJúnior;diretordoDepar-
tamento de Infraestrutura So-
cial e Urbana do Ministério do

Planejamento, Manoel Renato
Machado Filho; o presidente da
Associação Brasileira de Agên-
cias de Regulação, Fernando Al-
fredo Rabello Franco; a secretá-
ria de Urbanismo e Meio Am-
bientedeFortaleza,ÁguedaMu-
niz; e o prefeito de Limoeiro do
Norte, José Maria Lucena.

Ocredenciamentodospartici-
pantesserárealizadoapartirdas
8h e, às 9h, haverá a solenidade
de abertura com a presença de
autoridades, lideranças técnicas
e políticas e convidados.

Capacitação
A terça-feira será toda dedicada
aminicursosvoltadosespecifica-
mente para o pessoal que traba-
lha no setor. Os trabalhos come-
çam às 8h e irão até 17h, com
intervaloparaalmoço.Oprimei-
ro Minicurso é sobre “Educação
Ambiental” com o professor Luís
Eduardo Salvatore, presidente
do Instituto Brasil Solidário.

Osegundominicursoversaso-
bre“ConsórciosdeResíduosSóli-
dos” e será ministrado pelo pro-
fessor Alissom Melo, analista de
Regulação da Coordenadoria de
Saneamento Básico da Arce.

O5ºSeminárioPolíticadeNa-
cional de Resíduos Sólidos é
umarealizaçãodaArce,compro-
moção do Diário do Nordeste,

Fundação de Cultura e Apoio ao
Ensino de Pesquisa e Extensão
(Funcepe) e Instituto Future.
Tem ainda o apoio institucional
da Associação dos Municípios
do Estado do Ceará (Aprece) e
apoiodaPrefeituradeFortaleza.
Os patrocinadores são Ecofor e
Grupo Marquise. A organização
é da Decora Eventos.

História
OSeminárioPolíticaNacionalde
Resíduos Sólidos, realizado des-
de 2014, tem sido cenário ideal
para bons debates e discussões
sobre a Lei Nº 12.305/2010, pa-
drões de consumo, responsabili-
dades e papel dos atores e da
sociedade, entre outros temas.

Como público-alvo, anual-
menteparticipamgestorespúbli-
cos municipais e estaduais; re-
presentantes dos consórcios em
formação; setores empresariais,
acadêmicos;emembrosdasocie-
dadecivil ligadosàcadeiaprodu-
tiva dos resíduos sólidos.

Por objetivos, o Seminário
busca disseminar conceitos, ex-
periências e técnicas aplicadas
aos resíduos sólidos; debater e
esclarecer sobre a importância
da coleta seletiva e o destino fi-
nal;esclarecersobreaimportân-
cia da reciclagem e como ela ge-
ra emprego e renda.

SAÚDE

comunicado@diariodonordeste.com.br

Gestoreseespecialistas
discutemaçõesde
geraçãodeenergiaa
partirdousode
ResíduosSólidos

Começao5º Seminário
sobreResíduos Sólidos

Com a oferta de diversos servi-
ços gratuitos de prevenção e
conscientizaçãodesaúde,osmo-
radores do bairro Messejana e
proximidadesreceberamaquar-
ta edição do “Se Toque”, ação do
ProjetoVidaSaudável, do Diário
doNordeste.Oeventoproporcio-
nou uma manhã repleta de cui-
dados, no último sábado (19),
na Praça de Messejana, no Cen-
tro do bairro.

Oeventocontoucomtendase
ações promovidas em parceria
com a Universidade de Fortale-
za(Unifor), Fiec/Sesi,Conselho
Regional de Fisioterapia e Tera-
piaOcupacional(Crefito),Movi-
mento Outubro Rosa, Grupo
ABCVida,AssociaçãodosTrans-
plantados Hepáticos do Ceará
(Acephet) e Óticas Diniz.

Informação
A Unifor participou do evento
com alunos e professores de cin-
co cursos: Fonoaudiologia, Nu-
trição, Educação Física, Fisiote-
rapia e Farmácia.

“É muito importante para nós
trazermos essa informação para
a comunidade, em forma de pre-
vençãoepromoçãoe,nocaso, se

necessário, encaminharmos pa-
ra otratamento”, disse a fonoau-
dióloga e coordenadora do cur-
so de Fonoaudiologia da Unifor,
Fernanda Sampaio.

No palco, o público foi convi-
dado,ainda,aparticipardealon-
gamento, aula de ritmos (zum-
ba), coordenado por profissio-
nais do Sesi, e forró pé de serra.

A animação do evento ficou a
cargo do carisma da apresenta-
dora da FM 93 e da TV Diário
Leyla Diógenes.

PROGRAMAÇÃO

Messejana recebe
ação ‘Se Toque’

Vãoserdisponibilizadaspela

PrefeituradeFortalezaem

concursoparaunidadesdaRede

deAtençãoàSaúdeMental. Será

aprimeiraseleçãode

profissionaisespecíficapara

essesserviçosdomunicípio.

21DEMAIO
8h-Credenciamento

9hàs11h-Palestramagna:

CGUAvaliaçãodaPolíticaNacional

deResíduosSólidos

11hàs13h-Mesa-redonda:

Rumosparaosetorpúblicoatingir

osobjetivosdaPolíticaNacional

deResíduosSólidos

14hàs16h-Mesa-redonda:

Geraçãodeenergiaapartirdouso

deResíduosSólidos

16hàs18h-Mesa-redonda:

Comofazeragestãointegradados

resíduossólidos

22DEMAIO
Minicursos

8hàs17h:EducaçãoAmbiental;

GestãoIntegradadeResíduos

Sólidos;ConsórciosdeResíduos

EJÁHÁNOBRASILmecanismos de fiscalização e controle
das atividades das legendas políticas. Há a Lei dos Partidos
Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais
regionais e as procuradorias eleitorais. E, claro, o eleitor.

Serãodiscutidosaavaliaçãoda PolíticaNacionaldeResíduosSólidos, osrumosparaosetorpúblicoatingirosobjetivosda

legislação,ageraçãodeenergiaa partirdolixoe comofazeragestãointegradadessaspolíticasFOTO: ANTONIORODRIGUES

C Leiamais conteúdos: blogs.diariodonordeste.com.br/roberto
ewww.twitter.com/roberto_maciel- Whats App: (85) 99664 7397.
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Tendaseaçõesemparceria levaram

conscientizaçãoe cuidadosparaos

moradoresdaregiãoFOTO: KID JÚNIOR

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/robertomaciel-tvdn


