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Ementa
Requer o envio de Ofício à Exma Presidenta da República, Sra Dilma Rouseff, com cópias ao Exmo Ministro da
Saúde, Sr Alexandre Padilha, ao Exmo Ministro dos Esportes, Sr Aldo Rebelo, ao Presidente da FIFA, Sr Joseph
Blatter e ao Presidente da CBF, Sr Ricardo Teixeira, a fim de que, por ocasião da Copa do Mundo e Olimpíadas a
serem realizadas no Brasil nos anos de 2014 e 2016, respectivamente, seja incluído, nas programações dos
eventos, o projeto, já encaminhado à Brasília, Camisinha Poética, do escritor, itajaiense, J.C. Ramos Filho.
Justificativa
Em breve o Brasil será palco de dois grandes eventos esportivos, a copa do mundo em 2014 e as Olimpíadas em
2016. Os olhos do mundo estarão sobre o nosso país, destacando, obviamente todos os nossos aspectos
históricos, culturais e sociais, além do potencial econômico e nossas belezas naturais.
Entre estes e vários outros tópicos que se pode destacar, o Brasil é o país referência, no mundo, na prevenção à
AIDS, desenvolvendo efetivas políticas públicas e educativas, no intuíto de prevenir, através da orientação, a
população acerca deste mal. Idéias e ações efetivas que são copiadas por vários países, em todos os continentes.
Por outro lado, por muito tempo, o Município de Itajaí/SC permaneceu no topo do ranking nacional como a cidade
com a maior incidência de casos de AIDS do país, estatística que o levou a desenvolver diversas ações
inovadoras de prevenção.
Diante da posição respeitada, tanto do Brasil, como do município de Itajaí, e desta notoriedade conquistada por
“fazer a lição de casa”, parece-nos oportuno aproveitar uma grande idéia de um escritor itajaiense, JC Ramos
Filho, idealizador do projeto CAMISINHA POÉTICA, que se constitui em distribuir preservativos acompanhados de
poesias por todo o Brasil, divulgando seus objetivos e promovendo o acesso à informação a todos os cidadãos,
estimulando, por meio da poesia, os cuidados preventivos de saúde, conscientizando crianças, jovens e adultos
acerca das DST/HIV/AIDS, valorizando a leitura na construção do pensamento crítico, obtendo por resultado final
a mudança de comportamento da população em geral. Trata-se de uma embalagem, porta-camisinhas, contendo
poesias, distribuidas gratuitamente pelos serviços de prevenção.
O autor do projeto, já participou de vários eventos no Brasil e no exterior divulgando seu projeto e distribuindo as
camisinhas poéticas, destacando ainda mais o país nesta luta pró-vida.
Recentemente, o autor, mantém contato com o governo brasileiro, no sentido de incluir na programação destes
dois importantes espetáculos esportivos, o projeto “Camisinha Poética”, um novo conceito de prevenção, como
ele mesmo descreve sua idéia.
Neste sentido, sabedor de que a Presidência da República e o Ministério dos Esportes já são conhecedores do
referido projeto, solicito à Exma Presidenta, Sra Dilma Rousseff e aos Ministérios e Instituições envolvidas no
tema e nos eventos supra, que dispensem especial atenção para o exposto, no sentido de viabilizar este projeto
que passará a ser um projeto do Brasil, incrementando ainda mais todo o trabalho já desenvolvido nesta área.
Para aprovação do presente requerimento, solicito o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis.
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Voto

ANTONIO ALDO DA SILVA (PP)

FAVORÁVEL

DOUGLAS CRISTINO DA SILVA (PSD)

FAVORÁVEL

ELÓI CAMILO DA COSTA (PMDB)

FAVORÁVEL

LAUDELINO LAMIM (PMDB)

FAVORÁVEL

MARCELO WERNER (PC do B)

FAVORÁVEL

MAURÍLIO MORAES (PSD)

FAVORÁVEL

NÍKOLAS REIS M. DOS SANTOS (PT)

FAVORÁVEL

PAULO MANOEL VICENTE (PDT)

AUSENTE

RENATO RIBAS PEREIRA (PSD)

AUSENTE

SUZETE I. BELLINI DE ANDRADE (PP)

FAVORÁVEL

VANDERLEY DALMOLIN (PP)

FAVORÁVEL
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