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Parlamento
Nordestino discutirá
efeitos da crise
O presidente da AL, deputado
Domingos Filho (PMDB), levará o
debate sobre os efeitos da crise
econômica sobre nossa Região ao
Parlamento Nordestino, realizando
uma série de encontros onde os
nove Estados, juntos, vão buscar
soluções para reduzir os impactos
sobre a economia regional [ 3 ]

notícias
órgão oficial da assembléia legislativa do
estado do ceará - n0 23, edição março de 2009.

al

valoriza
a mulher
e apóia luta por
direitos [4e5]
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AL discute crise financeira com o Nordeste

Domingos Filho levará ao Parlamento
Nordestino debate sobre crise financeira
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Olá, caro leitor! Estamos de volta
com mais novidades para você que
vem acompanhando os trabalhos da
Assembléia Legislativa. O Parlamento
continua sendo palco de grandes discussões. Seguindo essa determinação,
o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho, que
acaba de ser homenageado pela Unale, levará ao Parlamento Nordestino
a discussão sobre os efeitos da crise
financeira internacional na economia
regional. O parlamentar espera que
os nove Estados possam encontrar,
juntos, modos de minimizar os efeitos
sobre a região, para que não haja prejuízo ao desenvolvimento.
A TV Assembléia lança mais um
documentário. Desta vez você vai conhecer O Caldeirão do Beato José Lourenço, com estréia prevista para este
mês. O programa retrata um dos mais
importantes movimentos messiânicos
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Caríssima Sílvia Goes,
Acabo de ler o informativo Assembléia
Notícias e fiquei muito surpreso e mais
motivado para abraçar o curso de Jornalismo que iniciei em Fevereiro. Pois
sempre que posso, acompanho a programação da TV e da FM Assembléia.
Que permaneçam sempre a lisura, a
transparência e a forma ilibada de informar aos Cearenses sobre a AL.
DEUS te proteja.
Cordialmente,
Reginaldo Martins de Holanda Santana.

se ligue!
referente à qualificação profissional e
as melhoras na condição de vida. Aqui,
em Messejana, há cursos de idiomas, e
parece que todos planejaram a mesma
coisa, ou seja, só funcionam em andares
de difícil acesso. Parece até consenso!
Gostaria de saber se não existe uma lei
que permita a essas pessoas uma conscientização mais apurada em relação
ao acesso de estudantes com certa dificuldade. Esse é um simples manifesto
com repúdio a exclusão.
Atenciosamente,
José Alfredo Albuquerque

Caríssima Editora.
Tenho o prazer de escrever para você
com a simples intenção de manifestar
o meu desejo de melhoras, principalmente, para os portadores de necessidades especiais. Trata-se de um assunto

da Região Nordeste, que aconteceu no
município do Crato, de 1926 a 1936.
Também neste mês, a Casa recebeu
uma comitiva de professores e estudantes da Universidade Appalachian,
da Carolina do Norte (EUA). A visita é a
primeira prevista pelo convênio firmado entre a Universidade do Parlamento
Cearense e a instituição americana para
um intercâmbio que proporcionará o
aprendizado de inglês para os alunos da
universidade cearense e de português
para os estrangeiros.
Neste número você ainda vai acompanhar a justa homenagem da Assembléia Legislativa às mulheres pelo
transcurso do Dia Internacional; uma
interessante matéria que vai auxiliar os
jovens na hora de escolher a profissão;
e também o trabalho desenvolvido pelo
Escritório de Assessoria Jurídica e Popular Frei Tito de Alencar.
Boa leitura e continue conosco!

Sra. Editora,
Espero que a Assembléia Legislativa
aprove o projeto do deputado Ronaldo
Martins que proíbe a apreensão de veículos após as 22 horas pelas blitzes. Lí

Escreva você também para o
Assembléia Notícias.
Sua opinião é muito importante!
Envie um e-mail para
assembleianoticias@gmail.com
e colabore com o nosso jornal.

sobre o assunto na última edição do AL
Notícias que, por sinal, está muito bonito com a nova diagramação e formato.
Mesmo com atraso de pagamento de
uma ou outra taxa, não se pode deixar
um motorista e às vezes até famílias
inteiras no meio da rua, em uma cidade
tão perigosa quanto Fortaleza. Parabenizo a iniciativa do deputado e espero
que o projeto se transforme em lei, e
que a lei seja cumprida.
Atenciosamente,
Anita de Souza Marinho

Parlamentar quer que os nove Estados busquem modos de minimizar os
efeitos sobre a Região

com a palavra

presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos
Filho (PMDB), levará ao Parlamento
Nordestino a discussão sobre os efeitos da crise financeira internacional
na economia do Nordeste. O parlamentar espera que os nove Estados
possam encontrar modos de minimizar os efeitos sobre a região, para que
não haja prejuízo ao desenvolvimento. Para isso, vai realizar uma série de
debates sobre o assunto em capitais
nordestinas. O deputado está no comanda dos trabalhos da entidade
desde o ano passado.
Domingos decidiu levar ao Parlamento Nordestino, a discussão ocorrida na Assembléia Legislativa, por

“A crise interrompe uma trajetória
de crescimento que afetará
o salário mínimo, a oferta de
emprego, e impedirá o País de
crescer mais do que 4% ao ano.
Temos 8 milhões de desempregados
e o que teremos é um aumento
desse número, com mais pessoas
disputando o mesmo emprego”.
Márcio Pochmann,
Presidente do Ipea

O

“A idéia é produzir um novo fórum no
Ceará para, em seguida, as demais capitais
fazerem o mesmo. Vamos nos articular e
sugerir ao Parlamento Nordestino o início
de um conjunto de debates pelos Estados, o
quanto antes”.
Presidente Domingos Filho (PMDB)

iniciativa do deputado Fernando Hugo
(PSDB), no dia 09/03. O debate contou
com a presença do presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Márcio Pochmann, do deputado
federal Ciro Gomes (PSB-CE) e de vários membros do Parlamento. “A idéia

é produzir um novo fórum no Ceará
para, em seguida, as demais capitais
fazerem o mesmo. Vamos nos articular
e sugerir ao Parlamento Nordestino o
início de um conjunto de debates pelos Estados, o quanto antes”, afirmou
Domingos Filho.

Unale homenageia Presidente da AL
O presidente Domingos Filho foi
homenageado pela União Nacional
dos Legislativos Estaduais (Unale)
com um troféu e um certificado, pelos relevantes serviços prestados pela
Assembléia do Ceará à entidade. A
solenidade aconteceu durante o II Encontro Regional da entidade realizado
em Natal (RN) nos dias 05 e 06/03.
No encontro, que teve como tema a
Transposição das Águas do Rio São
Francisco, Domingos foi mediador do
painel que trata do tema e defendeu a
execução imediata da obra. Realizado
na sede do Poder Legislativo do Rio
Grande do Norte, o encontro também
serviu para discutir a distribuição de
energia na Região.

“Os maiores impactos sobre o povo
brasileiro serão: a diminuição da
oferta de empregos, a queda do
poder de compra dos salários e a
dificuldade do acesso ao crédito
direto ao consumidor. Tudo que
é dolarizado vai subir. Estou
convencido que o País não crescerá
mais que 2% este ano”.
Ciro Gomes, Deputado federal

veja+noportal
Sobre o encontro no site
oficial da Unale
> Presidente Domingos Filho recebe homenagem do presidente da Unale, deputado
César Halum (TO), durante encontro da entidade em Natal (RN))

http://www.unale.org.br
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Dia Internacional

AL presta

Homenageadas
de 2009

homenagem
e apoio à luta pelos
diretos
das
mulheres
Deputadas pedem criação de secretaria e Legislativo vê necessidade de
políticas públicas específicas
Assembléia Legislativa realizou, no último 09/03, sessão especial em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. O evento
levou grupos de defesa dos direitos humanos a Casa e transformou
o Plenário 13 de Maio num espaço
de reivindicações e protestos contra
a violência doméstica. Doze mulheres de destaque no Ceará receberam
placas alusivas à data.
Nesse ano, a homenagem foi proposta conjuntamente pelas três deputadas da AL - Rachel Marques (PT),
Ana Paula Cruz (PMDB) e Lívia Arruda
(PMDB) - como forma de enaltecer a
importância do papel feminino na sociedade e mostrar a preocupação do
Legislativo em sugerir a formulação
de políticas públicas para o gênero. Os
deputados Professor Teodoro (PSDB)
e Lula Morais (PCdoB) também requereram a realização da atividade.
A postura do presidente da Casa,
deputado Domingos Filho (PMDB), desde que assumiu o cargo, está em consonância com essas reivindicações. Ele

A

“O Dia Internacional
da Mulher traz
com ele nossa
reflexão sobre essas
figuras chave:
trabalhadoras,
estudantes, mães,
filhas, construtoras
de uma sociedade
em que sejam ainda
mais admiradas e
respeitadas”
>> Presidente Domingos Filho
(PMDB)

tem fortalecido setores estratégicos da
AL, nomeando mulheres para os principais cargos de direção. Elas ocupam
80% dos cargos de primeiro escalão. “Se
descermos à pesquisa das funções diretoras da administração das autarquias
e dos institutos, teremos provas cabais
de discriminação. Urge, portanto, o respeito à condição de paridade de sexos,
assegurada na Constituição”, disse ele.
As mulheres nos principais cargos
de direção da AL são: Sávia Magalhães, na Diretoria Geral; Lise Novais,
na Diretoria Administrativa; Rossana
Catunda, na Diretoria Adjunto Administrativa Financeira; Tereza Borges,
Chefe do Cerimonial; Rosa Moraes,
Chefe da Controladoria; Gorete Macedo, no Departamento de Recursos
Humanos; e Sílvia Goes, na Coordenadoria de Comunicação Social “O
presidente tem valorizado muito a
sensibilidade feminina. E isso é bom
para o Parlamento, porque mostra
como, de fato, estamos conquistando
cada vez mais espaço na sociedade”,
avalia Silvia Goes.

Eliene Brasileiro,

primeira mulher a presidir a Associação dos
Municípios e Prefeitos do Ceará (Aprece)
Mariana Lôbo,

presidente da Associação dos Defensores
Públicos do Estado
Marta Brandão da Silva,

presidente da Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras o Brasil
Adísia Sá,

jornalista e primeira ombudsman do Ceará
Luciana Dummar,
presidente do Grupo Comunicação O Povo.

Também receberam as placas comemorativas
as empresárias Maria Cícera Fiúsa, Jocelma
Amorim, Maria Joselita da Silva Moreira, Sonia Maria Guerra Souza, Maria de Jesus dos
Santos Gomes e Maria Emmir Nogueira.

Deputados Professor Teodoro (PSDB), Lula Morais (PC do B), deputada federal Gorete Pereira e deputadas Rachel Marques (PT) e Ana Paula Cruz (PMDB),
na sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

saiba+
 O 8 de Março foi
reconhecido oficialmente
como Dia Internacional da
Mulher pela ONU, em 1965,
em memória das140 jovens
operárias que morreram num
incêndio, em 1911, numa fábrica
têxtil em Nova Iorque, durante
uma manifestação. À época,
elas estavam reivindicando
melhorias trabalhistas e foram
trancadas na empresa.
 De janeiro a dezembro de
2008, a Delegacia da Mulher em
Fortaleza registrou 10.674 casos
de violência. Contudo, estima-se
que o número seja maior, dado
o fato de algumas vítimas não
procurarem amparo legal.

Rachel Marques (PT)

Ana Paula Cruz (PMDB)

É uma das deputadas com a atuação mais
voltada para a luta em busca dos direitos
das mulheres na Assembléia Legislativa. Ela
classifica o momento como sendo ideal para
uma reflexão sobre a garantia dos direitos
da mulher e do enfrentamento de todas as
formas de dominação existentes na nossa
sociedade. “Temos que enfrentar essa cultura
machista”, defende. A parlamentar encabeça
um movimento para a criação de um órgão
– uma coordenadoria ou secretaria temática
- dentro do Governo do Estado, voltado
exclusivamente para a solução de problemas
dessa natureza e a criação de políticas
públicas para as mulheres

Menos desigualdades, mais direitos
garantidos. É o que pensa a deputada Ana
Paula Cruz, que considera o debate de
políticas públicas como algo fundamental
para reduzir as diferenças salariais entre
homens e mulheres. “A cada 15 segundos,
uma mulher é vítima de algum tipo de
violência. Estamos procurando conscientizar
a população e temos interferido na
sociedade, mas ainda precisamos de
uma cultura mais igualitária, por isso é
preciso ampliar o número de delegacias
especializadas. Para uma sociedade mais
justa e humana, homens e mulheres devem
caminhar juntos e com respeito”, disse ela.

Lívia Arruda (PMDB)
Lívia Arruda é a mais jovem deputada
estadual do País. Ela é a parlamentar
campeã na apresentação projetos de lei
na Assembléia Legislativa do Ceará. Tem
se dedicado à luta em defesa dos direitos
das crianças e dos adolescentes e preside a
Comissão Permanente que trata do assunto,
tendo levado a debate questões importantes
sobre o tema. Lívia reconhece os avanços
na garantia dos direitos das mulheres, mas
sugere a criação de políticas de combate
efetivo à exploração sexual de crianças e
adolescentes. “As meninas representam
três em cada quatro casos de violência na
infância e adolescência”, informa ela.

com a palavra

“As mulheres têm se revelado
guerreiras para conquistar os
espaços que historicamente lhes
foram negados. Cada vitória, por
menor que tenha sido, foi fruto
de muita determinação, aliada à
inata sensibilidade”.
Deputado Professor Teodoro (PSDB)

“Negras, brancas, amarelas.
Católicas, judias ou muçulmanas.
Jovens ou idosas. Não importa. O
oito de março, Dia Internacional
da Mulher, simboliza o universo
feminino no mundo”.
Deputado Lula Morais (PCdoB)
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flash do parlamento

Plenário 13 de Maio sedia debates e homenagens a personalidades cearenses
O Plenário 13 de Maio foi palco de grande movimentação em março, iniciada com um
debate sobre os efeitos da crise financeira internacional sobre o Nordeste, seguida de
sessões comemorativas ao Dia Internacional da Mulher e a um ano de criação do Juizado
de combate à violência contra a mulher. Foram realizadas sessões para comemorar os
100 anos do poeta Patativa do Assaré e de Dom Helder Câmara, e outra em homenagem
ao ex-presidente João Goulart. A Casa recebeu também os povos indígenas Anacés e os
servidores da Casa elegeram a nova diretoria da sua entidade, a Assalce.

>> Vista do Plenário 13 de Maio durante o debate sobre os efeitos da crise financeira internacional sobre a Região Nordeste,
realizado no dia 09/03

>> Deputado Edísio Pacheco (PV).

>> Senador Inácio Arruda e deputado Lula Morais (PC do B) entregam placa à presidente da Aprece, Eliene Leite, na sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

>> Deputado Júlio César (PSDB) entrega a Cristiano
Câmara placa dos 100 anos de Dom Helder Câmara.

>> Presidente Domingos Filho (PMDB), deputado federal Ciro Gomes e secretário da Fazenda, Mauro Filho

>> Deputado Vasques Landim (PSDB).

>>Deputados Professor Teodoro (PSDB), Rachel Marques (PT), Francisco Caminha (PHS),
Lula Morais (PC do B) e Sérgio Aguiar (PSB) entregam placa ao Bispo Dom Edmilson Cruz.

>> João Batista Cidrão e Geraldo Gonçalves, filhos de Patativa, com
o deputado Welington Landim (PSB), nos 100 anos do poeta.

>> Membros da comunidade indígena Anacés em audiência pública que
discutiu a desapropriação de suas terras, na Comissão de Direitos Humanos.

>> Márcio Pochmann, presidente
do Ipea

>>Deputados Domingos Filho (PMDB) e José Albuquerque (PSB) mostram o complexo
das comissões aos deputados Ciro Gomes, Artur Cunha Lima (PB) e Themístocles Filho (PI)

>> Deputado Fernando Hugo (PSDB)

>>Júiza Rosa Mendonça, desembargadora Iracema Holanda e deputado Hermínio
Resende (PSL), na homenagem à criação do Juizado da Violência contra a Mulher.

>> Secretário Auto Filho, deputados Artur Bruno (PT) e Professor Teodoro (PSDB) na comemoração dos 100 anos de Patativa.

>>Papito Oliveira, deputados Heitor Férrer e Ferreira Aragão (PDT) e André Figueiredo, na sessão em homenagem ao ex-presidente João Goulart.

>> Domingos Filho (PMDB), Bispo Dom Edmilson Cruz e deputado Francisco Caminha (PHS), nos 100 anos de Dom Helder.

>> Eleição da nova diretoria da Assalce, que reconduziu
Luiz Edson Correia à presidência da entidade.
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História > Ceará

Parceria

Ação Parlamentar

TV Assembléia exibe novo documentário

Universidade
do Parlamento
recebe comitiva
americana

Veja os novos projetos dos deputados que tramitam na Casa

O Caldeirão do Beato José Lourenço mostra religião e
socialismo no sertão nordestino

Caldeirão do Beato José Lourenço é o novo documentário
produzido pela TV Assembléia Canal
30, com estréia prevista para a segunda quinzena de março. O programa
retrata um dos mais importantes movimentos messiânicos da Região Nordeste, que aconteceu no município do
Crato, de 1926 a 1936. A comunidade
foi extinta pelo Estado porque, além
de atrair o ódio dos grandes proprietários de terras e da Igreja, havia o

O

temor de que um novo fenômeno
como o de Canudos, voltasse a se repetir entre os sertanejos.
O documentário teve seu roteiro
escrito pela jornalista Ana Célia de Oliveira e pela coordenadora do núcleo,
Ângela Gurgel. A produção foi feita
pelo núcleo de documentários da TV
Assembléia. O programa tem a duração
de 60 minutos, em formato único. Contará com a apresentação de Robério
Diógenes e com narração de Lói Filho.

veja+noportal
Confira data e
hora da estréia do
documentário na
programação da TV
Assembléia, que está
no endereço:
www.al.ce.gov.br

A Assembléia Legislativa
recebeu no dia 10/03 uma comitiva de professores e estudantes
da Universidade Appalachian,
da Carolina do Norte (EUA). A
visita é a primeira prevista pelo
convênio firmado entre a Universidade do Parlamento Cearense
e a instituição americana para
um intercâmbio que proporcionará o aprendizado de inglês
para os alunos da universidade
cearense e de português para
os estrangeiros. O presidente da
Casa, deputado Domingos Filho
(PMDB) ao lado do pró-reitor da
Universidade americana Randy
Edwards, disse que a Universidade Appalachian é a primeira
parceira internacional da Universidade do Parlamento. Dentre
outras atividades eles assistiram
a uma apresentação do grupo de
música regional Quinamuiu.

Conheça a História
José Lourenço era um seguidor
do Padre Cícero, de quem recebeu
o terreno situado no Sítio Caldeirão, a 33 km da cidade do Crato.
Lá, ele fundou uma comunidade
religiosa, auto sustentada, com características socialistas, que fugia
da exploração do trabalho, comum
no sertão. Isso atraiu o ódio e a perseguição dos proprietários de terras
que se viram repentinamente, sem

mão de obra barata e também da
Igreja, que à época, já não via com
bons olhos o Padre Cícero Romão
Batista, de Juazeiro do Norte.
Chamado de Beato, José Lourenço era, na verdade, um agricultor
nascido em Pernambuco, que havia
se mudado para Juazeiro, atraído
por sua devoção ao Padre Cícero.
O então presidente Getúlio Vargas,
com o apoio da Igreja, determinou

uma ação militar que, entretanto,
encontrou os camponeses desarmados. Ainda assim, eles foram expulsos e toda aldeia destruída. Outras comunidades foram fundadas
pelo Beato e resistiram ao Exército,
mas acabaram metralhadas e bombardeadas pelo Ministério da Guerra. José Lourenço morreu de peste
bubônica em 1946, aos 72 anos de
idade.

>>Estudantes e professores da Universidade Appalachian, da Carolina do
Norte (EUA), em visita à Universidade do
Parlamento Cearense

Comissão Especial

Lixo Tóxico

Gorjeta

Emprego

Homenagem

Por sugestão do presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB), a Assembléia Legislativa criou uma
comissão especial de deputados estaduais para tratar das
divisas litigiosas entre os estados do Piauí e do Ceará. A
Comissão da AL é integrada
ainda pelos deputados Hermínio Resende (PSL), Nenen
Coelho (PSDB), Sérgio Aguiar
(PSB) e Moésio Loiola (PSDB).
Sob a presidência de Domingos Filho, a comissão se reuniu dia 23, em Teresina, com
deputados piauienses para
dar início às discussões sobre
este assunto.

As lojas que comercializam
pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes poderão ser obrigadas
a colocar à disposição dos consumidores, recipientes para a coleta
desse material quando descartados. A determinação está prevista
no projeto de lei do deputado Augustinho Moreira (PV) preocupado
com a poluição do meio ambiente
pelo mercúrio e outros metais
pesados contidos nas pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes.
O consumidor não encontra lugar
apropriado para descartar esse
material. O assunto já é regulamentado pela lei federal nº. 8.078,
que traz também as penalidades
para quem descumprir a medida.

Projeto de lei do deputado Cirilo Pimenta (PSDB), que aguarda
votação na Assembléia Legislativa, quer acabar com a cobrança
dos 10% (dez por cento) sobre o
montante consumido por clientes em estabelecimentos comerciais. A medida, explica Cirilo, se
propõe a cumprir o que prevê o
Código do Consumidor, que considera prática abusiva exigir do
consumidor vantagem manifestamente excessiva. Argumenta
ainda o deputado, ser público que
parte dessa quantia cobrada nas
contas pelos estabelecimentos
não é repassada para os garçons,
mais fica retido em grande parte
no estabelecimento.

O deputado Tomaz Holanda
(PMN) propôs a criação do Programa de Geração de Emprego e
Renda para as mulheres vítimas
de violência conjugal. Segundo
o parlamentar, levantamentos
indicam que a falta de sustentabilidade econômica para si e para
os filhos faz com que essas mulheres se sujeitem às humilhações constantes. A medida, além
de proteger essa mulher, pois lhe
daria oportunidade de se sustentar, estimularia a denúncia desses
casos, argumenta o parlamentar,
lembrando que atualmente muitas vítimas não fazem denúncias
por não terem meios de manterem a si e aos seus filhos.

No ano em que se comemora
o centenário de nascimento do
poeta popular Patativa do Assaré, mais uma iniciativa, aprovada ano passado pelo Poder Legislativo, rende homenagem ao
escritor. Trata-se do projeto de
lei do deputado Sineval Roque
(PSB), que denomina Patativa
do Assaré a rodovia estadual
que liga a localidade de Aratama a Assaré (BR 176), no município de Assaré (CE). A matéria
está em tramitação na Casa e
quando for votada, será transformada em lei, oficializando
assim o nome da estrada situada no Cariri, em homenagem ao
poeta sertanejo.

Caso a proposta venha a ser
aprovada, a gorjeta ficaria facultativa ao cliente e não viria
incluída na conta principal. Conforme projeto do deputado, a
desobrigação da cobrança deve
ser comunicada ao cliente por
meio de informativo afixado em
local de visibilidade do estabelecimento. E em caso de descumprimento, o assunto deve ser
denunciado aos órgãos de defesa do consumidor e o estabelecimento sofrerá penalidades.

Pelo projeto, a geração do emprego seria feita por meio do estabelecimento de cotas de atendimento a essas mulheres em
programas do Executivo voltados
a geração de emprego e renda. O
projeto propõe a concessão de
até 10% das vagas anuais para
cursos de capacitação e qualificação profissional e até 10% dos
encaminhamentos mensais para
as vagas de empregos formais.

A homenagem será uma
forma de imortalizar o nome do poeta, que difundiu a
cultura nordestina em todo o
Brasil e no exterior. A rodovia CE-176 é caminho para
as mais diversas pessoas que
buscam Assaré, Antonina do
Norte, Tarrafas e cercanias
para realizarem inúmeras
atividades, sendo muito utilizada no dia 14 de setembro,
quando se comemora o Dia de
Nossa Senhora das Dores, na
cidade de Assaré.

O que muda para você?
A indefinição dessas divisas tem acarretado prejuízos
aos municípios situados nessa área quanto aos repasses
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), já que não
se conhece a população de
cada unidade administrativa.
Por meio deste trabalho, o
Legislativo tentará buscar um
acordo consensual que possa
ser enviado ao Congresso Nacional, para traçar, de forma
definitiva, a divisa entre os
dois estados.

O lixo tóxico, especificamente pilhas, baterias e lâmpadas
fluorescentes, quando indiscriminadamente descartado, libera
componentes tóxicos que contaminam o solo, lençóis freáticos,
e, direta ou indiretamente, o ser
humano, alerta Augustinho. No
caso de pilhas e baterias, uma
reciclagem responsável significa recapturar materiais como
Manganês, Zinco, Aço e Carbono e reutilizá-los em processos
produtivos, e um meio ambiente
mais saudável.
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Profissões de futuro

A voz do povo sertanejo

Conhecer as demandas
do mercado é o melhor
caminho para escolher
uma carreira a seguir
scolher que profissão seguir
sempre foi um sofrimento para os jovens. Quando chega a
época do vestibular então, as dúvidas aumentam. É uma decisão muito
difícil de ser tomada porque o mercado de trabalho muda a cada ano,
tornando impossível prever o que vai
estar em alta daqui a quatro ou cinco
anos. Porém, se observamos melhor
as suas demandas, podemos ter uma
idéia das tendências. Novas profissões continuam aparecendo para
atender as necessidades desse mercado, determinadas pelo surgimento
das novas tecnologias.
Vivemos numa sociedade que
consome mais a cada dia. Por isso,
muito dinheiro é investido em propaganda e publicidade. A demanda por
produtos e serviços cresce sem parar.
Então, profissionais com especialidade em Publicidade, Propaganda
e Marketing continuarão sendo requisitados futuramente, ainda mais
do que hoje. Mas na esteira da globalização, o Comércio Exterior surge
com força total e, como conseqüência, as Relações Internacionais. Sendo assim, um curso como Letras deve
também ser levado em consideração
pelos futuros vestibulandos.
Meio Ambiente é outra área que
está em alta. Toda a polêmica em
torno do aquecimento global, reciclagem, a busca por uma forma de
desenvolvimento sustentável, preservação, entre outros fatores, mostram que a procura por profissionais
nessa área tende a crescer. Por ser
multidisciplinar, profissionais nas

E

ono de uma divina inspiração
para a realidade sertaneja e
de uma memória inconfundível, ele
não é aclamado como outros poetas
nordestinos, nem foi eleito cearense
do século, crédito concedido ao Padre
Cícero, mas sua obra é reconhecida
internacionalmente. Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré,
nasceu no dia 5 de março de 1909
e, se vivo, estaria comemorando seu
centenário este ano. Em celebração,
está em cartaz o premiado documentário de Rosemberg Cariry: Patativa do
Assaré - Ave Poesia. A maior contribuição deste documentário será o de
despertar o interesse dos cearenses
e brasileiros, a conhecerem as várias

D

saiba+
Comércio Exterior
O que é
Pertence à área de Administração,
onde os profissionais trabalham
em empresas ou órgãos públicos
que lidam com importações,
exportações e investimentos
estrangeiros. O curso prepara
também o aluno para uma área
que ganha força no País, que é
a inserção de microempresas no
mercado internacional.
Onde cursar
Em Fortaleza, a Faculdade
Integrada do Ceará (FIC) oferece
o curso de Administração com
Habilitação em Comércio Exterior,
com duração de cinco anos.
Engenharia Ambiental
O que é
Curso que tem como objetivo
a busca por uma forma de
desenvolvimento sustentável,
equilibrando a atividade produtiva
com qualidade de vida, aliado à
preservação do meio ambiente
e o crescimento econômico,
enfrentando os problemas
ambientais.
Onde cursar
O curso é ofertado pela
Universidade de Fortaleza (Unifor)
desde o primeiro semestre de
2008, e tem duração de cinco anos.

facetas de Patativa. A história resgata
o homem e o poeta em seu cotidiano
e simplicidade, na roça, em casa, na
companhia da mulher, na atividade de
criação. Destaca a relevância dos seus
poemas, o significado político dos
seus atos e a sua contribuição para a
cultura brasileira com ritmo poético e
uma musicalidade única nos versos.

serviço
“Patativa do Assaré Ave Poesia”
está sendo exibido em todos os
cinemas do Estado.

+cultura
LIVRO

Não importa em que área você atue. O mercado
carece de bons profissionais, e estes sempre
são procurados. O ideal é fazer o que se gosta e
fazer bem feito.

áreas de Agronomia, Biologia, Engenharia de Pesca e especialistas em
Direito Ambiental estão sendo imediatamente absorvidos pelo mercado
de trabalho. Entretanto, algumas universidades brasileiras já oferecem o
curso de Engenharia Ambiental.
Cargos relacionados à tecnologia
e informática permanecem no topo,
com boa oferta de vagas. Especialistas em Ciências da Computação e
Programadores de Sistemas não terão
problemas para encontrar emprego.

Nessa área, cursos profissionalizantes
são recomendados, tais como Web
Designer, Design Gráfico, e manutenção de computadores.
O importante, porém, é estar sempre preparado. Não importa em que
área você atue. O mercado carece de
bons profissionais, e estes sempre são
procurados. O ideal é fazer o que se
gosta e fazer bem feito. Manter-se
atualizado e atento as tendências é a
melhor maneira de se estar sempre à
frente e manter uma carreira estável.

FILME

LIVRO

FILME

>> Messias Pontes, jornalista

>> Tomaz Holanda, Deputado (PMN)

>> Marlene Arruda, coordenadora do
Espaço do Povo da AL

>>Belarmina Ponte, cerimonialista
da AL

“A Rádio Dragão
do Mar, em sua trajetória inicial, teve
um papel importante na democracia do nosso país.
Agora, estou relendo Só as armas calaram a Dragão, do
jornalista Blanchard
Girão. Este livro é de
leitura obrigatória não só para o profissional de rádio, mas também para todos
aqueles interessados no envolvimento
dos meios de comunicação com a política
nacional e estaduals”.

“O Advogado do
Diabo é um filme que
revela o quanto as
pessoas ficam obstinadas por um objetivo, como conseguir
sucesso profissional,
por exemplo, e por
isso negligenciam
seus valores éticos,
morais e ficam cegas perante as pessoas
que as cercam ou ao mundo. É um filme
deslumbrante, que nos faz refletir sobre
como é fácil cairmos na sedução do diabo,
pois envolve, de forma genérica, valores religiosos, vaidades e interesse financeiro”.

“Indico o livro
Médico de homens
e de almas, da escritora Taylor Caldwell.
Trata-se da biografia
de São Lucas, médico e o único apóstolo que não conheceu
Jesus Cristo. Com
uma história fascinante de um homem que amou, sofreu,
teve muitas dúvidas e a certeza absoluta
da sua fé. É um livro belíssimo e de abordagem histórica tornando-se de tal ponto
verídica que nos faz vivenciar a medicina
da época”.

“Sugiro o filme
Bezerra de Menezes: o Diário de Um
Espírito
dirigido
pelos cineastas cearenses Glauber Filho
e Joe Pimentel. O
filme acompanha a
vida de Bezerra de
Menezes, conhecido
como o médico dos pobres, interpretado
pelo ator Carlos Vereza. É um exemplo de
vida a ser seguido, e, apesar de tratar de
espiritismo, o longa metragem não é apenas voltado para o público espírita. Sou
católica e adorei o filme”.
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Direitos Humanos

Escritório Frei Tito presta
assessoria à sociedade cearense

Política
Especial
por Antonio Viana de Carvalho
Radialista e Jornalista –
site www.antonioviana.com.br

“São noites de
silêncio
Vozes que clamam
num espaço infinito
Um silêncio do
homem e um silêncio
de Deus.”

>>Uma das equipes do Escritório Frei Tito de Alencar prestando atendimento ao público

O órgão atende principalmente às demandas
comunitárias relativas à moradia e meio ambiente
á nove anos o Escritório de
Assessoria Jurídica e Popular
Frei Tito de Alencar presta assessoria
jurídica e popular à sociedade cearense. Vinculado à Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania da Assembléia
Legislativa do Ceará, o órgão atende, principalmente, demandas comunitárias relativas à moradia, meio
ambiente, violência policial e rádios
comunitárias. O Escritório também
acompanha e assessora movimentos
sociais, urbanos e rurais.
Os casos individuais, segundo o
funcionário do Escritório, Seledon
Dantas, geralmente são encaminhados
para a Defensoria Pública do Estado,
após receberem as devidas orientações. O Escritório Frei Tito recebe, em
média, de dois a três casos por dia.

H

Para atender à demanda, o órgão conta com o trabalho de três advogados e
seis estagiários de Direito.
A Comissão de Diretos Humanos e
Cidadania da Assembléia Legislativa é
presidida pelo deputado Heitor Férrer
(PDT) e tem como vice-presidente a
deputada Rachel Marques (PT).

Os versos foram encontrados na
agenda de Frei Tito de Alencar.
Haviam sido escritos dias antes de
sua morte, em 1974. Faltando um
mês para completar 29 anos, seu
corpo foi encontrado suspenso
por uma corda, na área do Convento de Lyon, na França. Tito de
Alencar nasceu em Fortaleza, em
1945. Foi um dos grandes ativistas
brasileiros contra a repressão militar, durante os anos da ditadura no
Brasil e tornou-se um dos símbolos da luta pelos direitos humanos.
Foi preso, torturado e deportado.
Passou por países como Chile,
Itália e França; e submeteu-se a
tratamentos psiquiátricos para
amenizar os traumas das torturas
sofridas no Brasil.

Região das mais desenvolvidas no Estado
do Ceará, em qualquer dos setores que
pudéssemos avaliar, o Cariri sempre esteve
muito bem representada na vida pública
e através de mandatos dos seus seguidos
representantes na Assembléia Legislativa
e Câmara Federal. Lembrome bem, desde
que cheguei do meu Tauá, nos idos de
1967, que a Assembléia (ainda na Rua São
Paulo, centro da capital), sempre foi povoada por dignos e importantes deputados
do Cariri, com destaque (em suas várias
épocas), por José Napoleão de Araújo,
Januário Feitosa, Orlando Bezerra (já falecido), bem como, quando estiveram na
AL (agora ALEC) nomes como José Arnon,
Jarbas Bezerra, Eudoro Santana, Humberto Macário de Brito, Carlos Cruz e tantos
outros. Presentemente, a Região do Cariri
tem como seus representantes de origem
os deputados Wellington Landim, Vasques
Landim, Ana Paula Cruz, Sineval Roque e
tantos outros, igualmente, votados na região. O que se sabe é que todos os nomes mencionados, no caso, os últimos, são
candidatíssimos à reeleição, formando um
forte palanque para 2010.

BASTIDORES

serviço
Escritório de Assessoria Jurídica
e Popular Frei Tito de Alencar
Fones: 3277.2687 ou 3277.2688.
Atendimento: de segunda a
sexta-feira, das 8:30h às 12 h e
de 13h às 17h no prédio da AL.
Blog na Internet: www.freitito.
wordpress.com

Cariri no palanque

>>Frei Tito de Alencar em foto que se
encontra no Museu do Ceará

1 - Além de José Guimarães (que será
um dos mais votados no Cariri), o jovem universitário de Direito, Domingos Gomes Aguiar Neto, também vai
‘beliscar’ na região. Anotem.
2 - Pode sair do Grupo Cidade de
Comunicação dois fortíssimos candidatos nas eleições do ano que
vem: Miguel Dias ou Edson Silva
para a Câmara Federal e Vítor Valim para a Assembléia Legislativa.
Fique atento.

