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CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA

Crtado pala LeIS.90M3
Flllado ao Conselho Intamaclonal de Enfennelroa - Genebra

Salvador) 09 de Junho de 1999

onero CIRCULAR GAB. PRESD. COREN-BA 008/99

Excelentíssimo Senhor,

Tendo em vista que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal, em reunião ordinária realizada no dia 26 de maio p.p., aprovou o
Parecer favorável do Senador Luiz Esteves(PMDBIDF) ao Projeto de I lei
do Senado - PLS n" 161/99, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara(pSDB/CE), que estabelece nova Carga Horária de Trabalho
para Profissionais da área de Saúde.

O Projeto sugere que Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem, não poderão ter carga horária superior a 06(seis) horas
diárias e 30 (trinta) horas semanais.

Solicitamos de V.Excia., o empenho de apoio ao citado Projeto.
No ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta

consideração.
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O.N.G. DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Fundada em 29 de Janeirn de 1998.

Estintia Se, 09 de junho de 1999

Ao Sr
MnllColo Deda
Deputado Federal

ASSUNTO; Incluslo de Projeto de SaneamentoB_ico no Orçamento da
Unllo

. A O.N.G. Água é Vida, Associação de Defesa do Meio Ambiente, fundada
em 29 de jaBeiro de 1998, com sede provisória à Rua da Bahia n° 410~Bairro Santa
Cruz, CEP 49.200.000,Telefone 079.521.1988, Estincia, Sergipe. Registrada em
Cart6rio de Registro das Pessoas JuridkaJ IOb número A~31, às ns. 22 sob número
16.976, feito em 07 de abril de 1998, cadutrada no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica), sob número 0%.742.816/0001-16,que tem como finalidade prescrita em seus
estatutos: PrestAr serviços que possam ton.trlbuir para a defesa do meio ambiente;
realizar atividades cuhurais; sociais e edutarionais relativas a divulgaçio da
importincia dos reeursos naturais; representar os asodados em suas reivindicaçaa
junto aos 6rg1os ambientli" receber e distribuir recuno de qualquer espkie e
qualquer natureza e colaborar com outras ONGS~Conselhos Municipais e outras
entidades eIistentn, dando-Ibes tonhecimento dos problemas ambientais, pltitealldo
I.respectiva soluções.

Sr. Deputado. Estincia possui um dos mais atraentes Kossistemas do
Estado de Sergipe, riquezas naturais que poderiam ser utilizadas com a únia
finalidade de angariar I'KllnOIl, geRndo emprego e renda para seus moradores
(Desenvolvimento Sustentável). Mas as ações impostas por administradores que nio
t~m vi:wiode futuro, viu acabar I~ando nta cidade a um venJad~iro caos•••10 e~iste
preocupaçâe com Saneamento Básico (Esgotamento S . '0), nesta cidade, e esta
obra será de grande importincia para todos nós que eremos or qualidade
de vida para nona gente.

Nossa populado é ab ..Kida petas
sendo poluído à dkadu, pelu empresas que se ins

'r r, "" 'tI, t



-:

\

desse rio desembocam no Rio Piauá que logo .b.i~o recebe inftuênda marítima
depredando toda uma 'rea de mangueuis, a8 atividades pesqueiras no nollO
mankípio~ que outrora. exportava seus pncado$ e mariscos estio seriamente.
prejudicada, pois. a poIuielo m.tou e ~p.ntnu q••••~f' toda a vid•• existente nestes
«ossistem&!; M pescadores, juntamente com suas famílias beiram a pobreza absoluta,
e "do expostos a doenç.s numerosas provenientes da contaminaçio, através da 'goa
suja; fomos governados durante 16 anos por prefeitos médicos que nunca se
preocuparam em levar este beBer.do à população, por iuo, Sr. Deputado,
a~rMitAndo na tu. lucidez como eongressista, representante de Sergipe, no Congreuo
Nacional; com uma mentalidade superior e mais moderna; é que estamos implorando
• este Dobre parlamentar, p.... que volte suas atenções pa... este fato que tanto
poder' contribuir para o benefido de um povo, fazendo Emendas no

-Orcamento da UniAo relativas a obras de Saneamento Básico.
PrKitamos urgentemente de obras de Tratamento de Esgoto Sanitário em nossa
cidade. Pedimos também que entre em contato com os outros congressistas, levando
este fato para que possam se sensibilizar, e em conjunto possam resolver este grande
problema. Estineia s6 poderá veltar a crescer, Senhor Deputado, se tiver suas praias,
seus rios e suas I.goas limpat. nlo pod.~mo8 jamais ser um Polo TUJÚtico com o
nível de poluiçio e degrada~o que se encontram nOS50Srecursos naturais, gostaria
também de informar·)he que estes projetos de Saneamento Básico deverio ser
estendidos até nossas praias, que indiscutivelmente sio as mais lindas do Estado, e R
010 cuidarmos urgentemente em levar estes beneffcios a elas estaremos na imiuência
de matarmos a Galinha dos Ovos de Ouro. Acredito que jamais seremos
omissos em relaçJo a estes ratos, estamos pediDdo a toda.! as autoridades e ainda aio
obtivemos nenhuma resposta. O Senhor Governador do Estado, jamais respondeu a
nossas reivindicações, precisamos urgentemente que nossas autoridades constitu.ídu,
se voltem para estes fatos com mais preocupaçlo. NAo adianta mais arrumar
empraas para se in!talarem em nossa cidade, sem que estAs Dio apresentem níveis
zero de poluiçio, prometendo empregos por um lado e desarrulDudo toda uma
natureza por outro, j' est' comprovado que as empresas contribuem com
aproximadamente 20-/0 por cento da poIuiçio causada. nOssosmananciais. ficando os
outros 80-/. por conta de dejetos domieiliares. e esta Otg.ni~ .•~io de Dere •• do Meio
Ambiente está impetrando açks c:riminais contra todas das na Justiça Federal,
inclusive contra o Poder Público unicip o cumpre com lUas obrigações
constitucionais.

Marc e
pessoa com fir ideais. jam .
que uma ci~e poderá receber
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Atenciosa t ~--------
Pr mWfi~rto Palomares.
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o, e pelo 'ato de ser ulBa
erá ser a maior obra


