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Bancada feminina
é uma das maiores
da história
da Assembleia.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Chamadas > Call Center

A mulher aumentando sua presença
nos espaços de decisão

Disque Assembleia consolida participação do povo cearense

>> Deputado Roberto Cláudio,
Presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará.

Ao assumir a Presidência da Assembleia Legislativa do Ceará destaco
a importância desse poder plural que
tem um papel mediador na sociedade
e que, em minha opinião, deve ter uma
missão propositiva. É com esse pensamento que pretendo, junto com a nova
bancada, propor uma agenda comum
em favor do povo cearense, em parceria com o Executivo e o Judiciário.
São temas como saúde e educação, que sempre devem permear as
discussões e ações dos três poderes,
mas também a questão econômica
do Estado, a problemática das drogas,
o debate sobre trânsito e mobilidade
social, o desenvolvimento tecnológico
e suas vantagens para a população,
entre outros.
Pretendo implementar nesses dois
anos de gestão, ações como: debates no
Parlamento com especialistas do Brasil
e de outros países, projetos de parceria
com a Universidade do Parlamento, entre os quais, de qualificação de gestores,

um Pacto pela Copa de 2014, com os demais órgãos fiscalizadores, além de uma
política de valorização e capacitação dos
servidores, que venha agregar qualidade
e formas de reconhecimento do trabalho desenvolvido.
Porém, como estamos no mês de
março, quando se comemora o Dia
Internacional da Mulher (8 de março)
e essa edição do nosso AL Notícias
vem recheado de homenagens, quero aproveitar o espaço para destacar
a importância do trabalho desempenhado pelas nossas servidoras e deputadas, cuja bancada, nessa legislatura,
aumentou de três para nove.
São mulheres fortes que contribuem para as atividades do Parlamento
e, cada vez mais ocupam espaços de
decisão. Elas estão nas diretorias da
Casa, nas presidências das comissões,
representando seus partidos, trazendo
sempre sua parcela de sensibilidade e
competência para o trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa.

espaço do leitor
se ligue!

Escreva você também para o Assembleia Notícias. Sua opinião é muito importante! Envie
um e-mail para alnoticias@al.ce.gov.br e colabore com o nosso jornal.

Caríssima Ana Célia,
Só há uma definição para o
documentário sobre a Rachel
-IMPECÁVEL. É notável o trabalho
de produção, o cuidado meticuloso
em apresentar detalhes da vida e da
obra da escritora. Dá para perceber
que foi feito um enorme esforço,
uma pesquisa apurada e um trabalho
excelente de produção. Texto e
imagens... andei procurando algum
defeito. Não encontrei...Apresentação

segura e tranquila, passa veracidade.
Parabéns para você e para todos os
que participaram dessa empreitada. O
produto final resulta em uma grande
homenagem a Rachel.
Italo Gurgel, Jornalista
Cara Ana Célia,
...Os documentários da TV Assembléia
me chegam sempre como uma cristalina
gota d’água lavando a cinzenta
nuvem que cobre a arte, a cultura, o

patrimônio cultural, a realidade do Ceará.
Apresentam lindamente as riquezas do
estado, do patrimônio fossilífero aos
fatos políticos relevantes, à cultura,
à arte. Eles são belos e importantes
demais para ficarem restritos a alguns
horários televisivos. São poderosos
instrumentos educativos - pedagógicos,
que devem inaugurar uma política
cultural e educativa do estado voltado
para a rede de ensino público e privado.
Olga Paiva, Iphan

Serviço objetiva ampliar a interação entre o Legislativo e a sociedade.
serviço de call center implantado pela Assembleia Legislativa do Ceará desde o início deste ano,
completa três meses em operação
contabilizando um total de 185 chamadas recebidas, conforme o balanço
do serviço até o dia 11 de março de
2011. O Disque Assembleia (08002802887) foi criado com o objetivo de
ampliar a interação entre o Legislativo
Estadual e a sociedade, disponibilizando assim, mais um canal de comunicação onde os cidadãos poderão
obter todo tipo de informação sobre o
funcionamento e a atuação da Casa e
dos parlamentares, bem como sobre o
papel do Poder Legislativo no Estado.
O serviço foi implantado no dia 10 de
janeiro de 2011 e está completando seu

O

Disque

Assembleia

0800
280
2887

terceiro mês de atividades com um balanço positivo, embora esteja ainda em
fase de divulgação dos seus serviços. No
primeiro mês, foram recebidas 96 ligações, em fevereiro 34 e no mês de março, até o dia 11, 55 pessoas procuraram
o serviço. Desde a sua implantação o

Disque Assembleia já foi procurado por
185 pessoas. Das 55 chamadas efetuadas até o dia 11 de março, 47 foram
prontamente atendidas e as restantes
encaminhadas para os órgãos da Casa.
Conforme o coordenador do sistema,
Walter Bianchi, a maioria dos cidadãos
que telefonou buscou informações sobre o funcionamento das comissões
técnicas, acesso aos gabinetes dos deputados e serviços da Casa, como o Procon Assembleia, buscando também os
contatos da Ouvidoria Parlamentar para
denúncias, críticas e sugestões. E ainda: informações sobre parlamentares,
nome dos membros da mesa diretora
e dirigentes e membros das comissões.
O serviço funciona por meio de
uma parceria da Assembleia Legislati-

va do Ceará com a Embratel e a Véctor
Contact Center, empresa terceirizada
contratada para prestar as informações. Os operadores foram especialmente treinados no conhecimento do
funcionamento da Casa para prestar
os esclarecimentos e as informações
solicitadas.O Disque Assembleia dispõe
de seis operadores e um supervisor e
recebe ligações gratuitas de telefones
fixos ou móveis.

serviço
O Disque Assembleia atende das
8 as 18 horas pelo telefone 0800
2802887 e a ligação é gratuita.
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flash do parlamento

Memorial faz exposição
e lança livro sobre as
deputadas cearenses
O Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará Deputado Pontes Neto (Malce) homenageou as mulheres
parlamentares com a exposição “Mulheres no Parlamento Cearense”, aberta no dia 21 de março. A mostra
marcou as comemorações ao Dia Internacional da Mulher, transcorrido no dia oito, e reuniu fotografias,
objetos pessoais e biografias das 26 deputadas estaduais que exerceram ou exercem mandatos na Casa.
Também foi lançado livro homônimo, organizado pelo presidente do Memorial, Osmar Diógenes, com
trabalho de pesquisa da equipe do próprio Malce, cuja publicação foi feita pelas edições do Inesp. A
Assembleia também realizou sessão solene, no mesmo dia, no Plenário 13 de Maio, para comemorar a data.

>> Ex-deputadas Maria Dias, Meire Costa Lima, Tânia Gurgel, Zélia Mota, Cândida
Figueiredo, Maria Luiza Fontenele e deputada Patrícia Saboya (PDT).

>> Ex-deputadas Meire Costa Lima e Cândida Figueiredo visitando a exposição.

>> Presidente do Memorial, Osmar Diógenes, abre a exposição “Mulheres no Parlamento Cearense”.

>> Painéis da exposição com a biografia das mulheres parlamentares do Ceará.

>>Carolina Cunha Bezerra, esposa do presidente Roberto Cláudio,
conferindo a mostra.

>> Pesquisadora do Malce,Teresa Ribeiro Diógenes,
e a ex-deputada Maria Luiza Fontenele posam com
o livro “Mulheres no Parlamento Cearense”.

>> Sessão solene no Plenário em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, presidida pelo deputado Téo Menezes
(PSDB).

>> Deputadas Inês Arruda (PMDB), BethRose (PRP), Eliane Novais (PSB), deputado Téo Menezes (PSDB) e deputadas
Rachel Marques (PT), Patrícia Saboya (PDT) e Fernanda Pessoa (PR).

>> Patrícia Aguiar, secretaria de
Turismo de Fortaleza.

>> Deputado Professor
Teodoro (PSDB).

>> Deputada Inês Arruda
(PMDB).

>> Deputado Lula Morais
(PC do B).

>> Deputada Eliane Novais
(PSB).

>> Deputada Rachel
Marques (PT).

6

| alnotícias

alnotícias | 7

Conquista>Bancada

Representação feminina
é a segunda maior da
história da Assembleia
O número de mulheres parlamentares passou de
três para sete na atual Legislatura.
participação das mulheres na Assembleia Legislativa cresceu de
forma significativa nesta Legislatura e
hoje a Casa registra a segunda maior
bancada feminina da sua história, menor
apenas que a da 26ª Legislatura (20032006), quando contava com nove deputadas. Em relação à Legislatura passada, o
número de mulheres parlamentares mais
que dobrou, ou seja, das três representantes com assento no plenário de 2007 a
2010, a Casa, na 28ª Legislatura, ampliou
para sete o número de deputadas estaduais. Isso denota o crescimento efetivo da
participação da mulher em todos os setores da sociedade brasileira e, principalmente, na política, até pouco tempo um
reduto eminentemente masculino.
A mulher brasileira aos poucos vai
conquistando seu espaço nas mais diferentes áreas de atividades da nossa
sociedade. Temos, atualmente, uma
mulher na presidência da República.
Por isso, no último oito de março - Dia
Internacional da Mulher – as mulheres
brasileiras tinham várias conquistas a
comemorar e, no Ceará, o crescimento
significativo da representação feminina
no Parlamento estadual é um motivo
de orgulho para as mulheres cearenses
que, assim, ampliam seu espaço na luta
pela conquista da cidadania.
Na Assembleia Legislativa, as sete
deputadas estaduais participam ativamente das atividades em plenário, na
elaboração de projetos de Lei que contemplam as aspirações da sociedade e

A

visam asseguram os direitos da mulher,
da criança, dos adolescentes e dos idosos, e também dos debates e audiências
nas Comissões Técnicas da Casa. Essa
representação expressiva, porém, para
a maioria delas, ainda é pequena. Isso
porque as mulheres compõem mais de
50% da população e o ideal seria que a
representação no Parlamento refletisse
o que ocorre na sociedade.
Das atuais sete deputadas estaduais
com assento na Casa, a deputada Rachel Marques (PT) é a única que vem de
legislaturas anteriores, estando agora
no início do seu terceiro mandato. Ela
atualmente preside a comissão de Educação da Casa. As demais também tem
história de militância política ou já exerceram mandatos. Patrícia Saboya (PDT)
foi senadora da República nos últimos
oito anos, tendo sido também deputada
estadual e vereadora de Fortaleza. Foi
nomeada pela presidente Roberto Cláudio (PSB) para dirigir a Universidade do
Parlamento Cearense.
Inês Arruda (PMDB) também já foi
deputada estadual e prefeita de Caucaia,
é mãe da ex-deputada Lívia Arruda, casada com o ex-prefeito e ex-deputado
federal José Gerardo Arruda e é filha da
ex-deputada Maria Lúcia Correia.
Eliane Novais (PSB), que já tinha atuação no serviço público, estava no seu
primeiro mandato como vereadora de
Fortaleza. É a presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Cidadania da
AL. BethRose (PRP) foi primeira dama,

Temos a compreensão de que somos 50%
da população, queremos participar da
política e esperamos que a Assembleia
seja um reflexo do que é a sociedade.“

Deputada
Eliane Novais
(PSB)

Deputada Rachel Marques (PT)

Deputada
Inês Arruda
(PMDB)

Deputada
Fernanda Pessoa
(PR)

ência, Tecnologia e Ensino Superior da
AL. A deputada Fernanda Pessoa (PR) é
a única que pode ser considerada estreante na vida pública, mas tem bastante
intimidade com a política: ela é filha do
prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa,
que já foi deputado estadual e federal.

Aumento da participação

Deputada
Patrícia Saboya
(PDT)

Deputada
Mirian Sobreira
(PSB)

Deputada
Bethrose
(PRP)

Deputada
Rachel Marques
(PT)

secretária de planejamento e depois de
ação social do município de São Gonçalo do Amarante. Preside a comissão da
Infância e Adolescência da Assembleia.
Mírian Sobreira (PSB) foi secretária
de Ação Social da prefeitura de Iguatu.
Atualmente preside a comissão de Ci-

A deputada Rachel Marques, do
PT, está satisfeita de estar fazendo
parte desta Legislatura. “Fico feliz até
porque foi uma plataforma nossa na
Legislatura passada, a de aumentar a
participação da mulher nos espaços de
poder. Temos a compreensão de que
somos 50% da população, queremos
participar da política e esperamos que
a Assembleia seja um reflexo do que é
a sociedade. Portanto, no nosso entender, ainda há uma sub-representação
feminina nos Parlamentos, tanto no
nacional quanto nos estaduais. Precisamos fazer crescer ainda mais esse
número”, afirma ela.
Para a deputada Mirian Sobreira (PSB)
houve avanço, mas a representação das
mulheres na Casa ainda é muito pequena. “Não tivemos, por exemplo, nenhuma representação na mesa diretora.
Como parlamentares e, principalmente
como mulheres, precisamos conquistar,
a cada dia, mais espaço para o mercado
de trabalho, para a discussão pública, os
debates que envolvem questões sociais
e, principalmente mandatos representativos”, destaca.

A deputada Inês Arruda (PMDB) observa que, proporcionalmente, ainda é
um caminho longo de conquistas – e
porque não dizer, de decisão das mulheres em buscar imprimir outro perfil
à política brasileira, infelizmente ainda
marcada por traços colonialistas e clientelistas. “Nossa participação a partir de
2011 mantém-se pequena, quando considerado o cenário geral, representando
pouco mais de 10% das cadeiras no Senado, menos de 9% na Câmara e perto
de 12% em todas as casas legislativas do
país”, ressalta a parlamentar.
Eliane Novais (PSB) acredita que os
partidos políticos estão trabalhando
no sentido de aumentar a participação
feminina. Seu partido, por exemplo, segundo ela, tem uma postura firme em
defesa das mulheres. Já a deputada
BethRose (PRP) acha muito importante
esse avanço da mulher no Parlamento e,
acredita que a bancada feminina já começa forte. “Tanto é que nós já iniciamos
com a Frente Parlamentar das Mulheres,
que é exatamente para combater a violência contra a mulher no Estado do Ceará”, salienta.
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Parcerias > Atividades

Bancada > Mulheres

MMLC se estrutura para desempenhar
missão político-social

Roberto Cláudio considera marcante aumento da
participação feminina no Parlamento

Movimento deu boas-vindas às deputadas e a presidente de honra.

Presidente diz que sensibilidade, raciocínio lógico e tenacidade são virtudes essenciais
na defesa dos interesses do povo.

Movimento das Mulheres do
Legislativo Cearense (MMLC),
na atual Legislatura da AL, está se estruturando com o objetivo de conseguir a participação efetiva das associadas para que, conforme diz a
presidente Norma Soares, possa, de
fato, levar a efeito a sua missão político-social. “Estamos em fase de reestruturação e paralelamente seguimos
uma pauta de atividades para o que,
em breve buscaremos parcerias tendo
em vista a expansão de nossas atividades”, observa ela, que é esposa do
deputado Professor Teodoro (PSDB).
O MMLC É um movimento que
congrega as esposas dos deputados
estaduais, as mulheres parlamentares
e as funcionárias da Casa, com a perspectiva de fazer filantropia e gerar
ações que resultem no crescimento
como agentes de participação social e
política. “Somos um fórum de debates também”, esclarece Norma, acrescentando: “Queremos sair da sombra

O

>>Presidente do MMLC, Norma Soares

e andar ao lado dos nossos maridos
deputados. Ajudar a diminuir a fome
dos mais necessitados, com ações
pontuais que vão desde a distribuição
de cesta básica, de kit com material de
uso individual, fomentar um brinquedoteca, enfim promover ações sociais
e atender a quem nos procura. Temos
certeza, que poderemos ser úteis,
também participando de debates, sugerindo temas e propondo iniciativas”.

No início da atual Legislatura, em
fevereiro, o MMLC se reuniu para homenagear a nova bancada feminina
da Casa e para dar as boas-vindas à
presidente de honra do Movimento,
Carolina Cunha, esposa do presidente
da Assembleia Legislativa, deputado
Roberto Cláudio (PSB), que também
participou do encontro. Na ocasião,
o presidente enalteceu o empenho do
Movimento das Mulheres, destacando
que elas vêm tendo um papel importante dentro e fora do Parlamento.
Roberto Cláudio prometeu o apoio da
Mesa Diretora e ressaltou a necessidade de unir esforços com a Frente
Parlamentar em Defesa das Mulheres,
criada recentemente na Casa.
A atual presidente, Norma Soares,
lembrou as vitórias conquistadas pelo
Movimento e disse que o apoio do presidente da Casa será fundamental para
o “melhor desempenho das ações”. “A
carência e a necessidade são grandes
lá fora e nós temos a sensibilidade de
perceber isso” , frisou, ressaltando que
a força e a participação feminina estão
se ampliando cada vez mais.
A presidente de honra, Carolina
Cunha, reforçou a inserção e o alcance

da mulher na sociedade brasileira e se
colocou à disposição no enfrentamento “dos graves problemas que afligem o
Ceará”. Já as deputadas Mirian Sobreira
(PSB) e Eliane Novais (PSB) destacaram
a necessidade de aliança com todos os
movimentos da Casa. O encontro contou com a participação das deputadas
Patrícia Saboya (PDT), Bethrose (PRP),
Fernanda Pessoa (PR) e a ex-deputada
Meire Costa Lima.

Diretoria
A atual diretoria do
Movimento das Mulheres do
Legislativo Cearense reúne
Norma Soares (presidente),
esposa do deputado Professor
Teodoro (PSDB); Meire Costa
Lima (vice-presidente), mãe
do deputado Júlio César
Filho (PTN); Valeska Ferreira
(tesoureira), esposa do
deputado Ferreira Aragão
(PDT); Gabriela Férrer
(secretária), esposa do
deputado Heitor Férrer (PDT).

presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Roberto Cláudio (PSB), considera marcante o aumento da
participação feminina na Casa e diz que isso é um estímulo para o envolvimento de outras tantas mulheres na vida
pública. Leia a seguir sua entrevista exclusiva ao AL Notícias.

O

AN - Como o senhor observa o
aumento da participação feminina no
Parlamento Cearense?
RC - O aumento da participação feminina no Parlamento é um reflexo do crescimento da participação da mulher nas
esferas de decisão e poder no Brasil e no
mundo. Dois claros exemplos disso são as
recentes eleições de duas mulheres para
presidente do Brasil, com Dilma Rousseff
e da Argentina, com Cristina Kirchner. E a
nossa Assembleia não poderia ficar de fora.
O aumento da nossa bancada feminina e
sua diversidade mostra que o Ceará tem
importantes mulheres que vieram para o
Parlamento defender suas bandeiras e contribuir com o trabalho da Casa, na defesa
dos direitos da população cearense.
AN - Qual a contribuição o “Movimento
das Mulheres do Legislativo Cearense”
para a Assembleia?
RC - É muito importante que exista um
Movimento como este que permite uma interação de nossas famílias com atividades da
Casa e ações de solidariedade para a comunidade. Também não podemos deixar de destacar o fato de ser uma entidade que existe há
mais de 20 anos, que vem amadurecendo e
se aprimorando ao longo desse período e que,
hoje, também envolve, além das esposas dos
deputados, as servidoras da AL.
AN - Sabemos que as mulheres ainda
sofrem preconceitos em diversas
instâncias. Que políticas públicas

seriam necessárias para solucionar esses
problemas?
RC - Em primeiro lugar é necessário que
haja uma equiparação entre os salários
de homens e mulheres. Hoje as mulheres
cada vez mais ocupam os mesmos cargos
e instâncias de poder dos homens, mas
pesquisas comprovam que os salários continuam abaixo dos salários deles. Também
acho necessária a permanente elaboração
de políticas específicas voltadas para a
saúde da mulher e pelo fim da violência
contra elas. E ainda, a criação de leis que
venham amparar as mulheres, a exemplo
da Lei Maria da Penha, criada no Governo
Lula, que mudou de vez a punição para os
casos de violência contra a mulher.
AN - Qual a participação da sua esposa
nas suas decisões políticas?
RC - Carol é uma grande companheira e
tem sido parceira em todos os momentos,
seja na vida pessoal, seja na vida pública.
Sempre me ajudando e compartilhando os
problemas e as conquistas de minha vida.
AN - Nas últimas eleições, as
mulheres tiveram uma grande
aceitação em suas candidaturas,
um exemplo é a presidenta Dilma
Rousseff. Mesmo com esse aumento
significativo, elas ainda são minoria.
Existe uma falta de estímulo para a
carreira política feminina?
RC - Não vejo como falta de estímulo.
Acredito que assim como a participação

“O aumento da participação feminina no
Parlamento é um reflexo do crescimento da
participação da mulher nas esferas de decisão e
poder no Brasil e no mundo.”
Presidente da AL, deputado Roberto Cláudio (PSB)

feminina tem crescido em todas as áreas,
na política isso também vem acontecendo,
porém, como essa esfera sempre foi
masculina, a participação das mulheres
vem acontecendo de forma mais tímida.
A ocupação desses espaços vem sendo
incentivada e garantida por meio das cotas
para candidatas nas siglas partidárias. A
qualidade da participação feminina na vida

pública é algo inequivocamente marcante,
que certamente deverá servir de estímulo e
inspiração para o envolvimento de outras
tantas mulheres nessa importante área
de atuação profissional. A sensibilidade,
o raciocínio lógico e a tenacidade das
mulheres vêm se demonstrando virtudes
essenciais para o embate na esfera pública
em defesa dos interesses de nosso povo.
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Confira as ações e projetos dos parlamentares
VIOLÊNCIA
CONTRA MULHER

VAGAS
PARA MULHERES

PREVENÇÃO
AO CÂNCER

CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

ENVELHECIMENTO
ATIVO

Os serviços de saúde, públicos e
privados, que prestam atendimento de urgência e emergência, serão
obrigados a notificar, em formulário oficial, todos os casos atendidos e diagnosticados de violência
ou presunção de violência contra a
mulher. A medida foi proposta por
meio de projeto de lei pelo deputado Ferreira Aragão (PDT). O mesmo
parlamentar, em um segundo projeto de lei, estabelece medidas de
recuperação de infratores, autores
de violência intrafamiliar e de gênero. O deputado acha necessário
um tratamento adequado, que inclua também o agressor.

No mês em que se homenageia
a mulher, a deputada Eliane Novais
(PSB) está propondo, por meio de
projeto de lei, a reserva de, no mínimo, 5% das vagas de emprego para
mulheres na área da construção de
obras públicas. A proposta obriga
o Estado do Ceará a fazer constar
a exigência em editais de licitação
e contratos diretos. Não se entendem como empregos na área de
construção civil, para efeitos da lei,
cargos na área de limpeza, faxina e
afins, bem como as vagas na área
administrativa. A iniciativa reforça
o papel do Estado na promoção da
igualdade entre os gêneros.

A deputada Fernanda Pessoa
(PR) está propondo, por meio de
projeto de indicação, que o Estado
garanta em seus postos de saúde
a vacina contra o papilomavirus
humano (HPV) e o câncer de colo
do útero às mulheres de faixa etária inicialmente preconizada para
vacinação (11 a 12 anos). Caberá a
Secretaria de Saúde do Estado do
Ceará a regulamentação de Campanha e do Programa de Vacinação. O câncer do colo do útero é o
segundo tumor mais comum entre
as mulheres 50% delas morrem em
cinco anos após o diagnóstico, que
quase sempre é feito tardiamente.

A criação de uma coordenadoria estadual para a criança e
adolescentes, e de um centro
estadual de atenção e recuperação de crianças, adolescentes
e jovens dependentes químicos
foram propostos pela deputada
Inês Arruda (PMDB) por meio de
projetos de indicação. Caberia ao
Conselho promover a discussão
de políticas públicas e ações conjuntas para a implementação do
Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Já o Centro de atenção
teria o objetivo de recuperar os
dependentes químicos na faixa
etária de 7 a 29 anos.

A criação do Programa de Envelhecimento Ativo no Estado do Ceará foi proposto, por meio de projeto
de lei, pelo deputado Teo Menezes
(PSDB). Embora sendo um dos deputados mais jovens do Parlamento
cearense, Teo ressalta a importância de se garantir ao cidadão de
60 anos ou mais as condições necessárias para continuar no pleno
exercício da cidadania. Por meio do
programa seriam implantadas no
Estado as diretrizes e os princípios
estabelecidos nas Políticas Nacional
e Estadual do Idoso. Vinculado à Secretaria da Saúde seria coordenado
por um grupo multisetorial.

>> Ferreira Aragão (PDT)

>> Eliane Novais (PSB)

>> Fernanda Pessoa (PR)

>> Inês Arruda (PMDB)

>>Teo Menezes (PSDB)

A noite na Cidade-Luz

RASSAÏ: PARIS LA NUIT” é uma
coleção de 98 fotografias em
preto e branco que retrata ruas e cenas
noturnas de Paris nos anos 30, na visão do fotografo húngaro naturalizado
francês Gyula Halász, conhecido como
Brassaï. Ele é um dos mais festejados fotógrafos do século XX. A exposição, que
está no Espaço Cultural da Universidade
de Fortaleza da Fundação Edson Queiroz,
é fruto de uma parceria da Unifor com a
Delegação Geral das Alianças Francesas
no Brasil e a Aliança Francesa Fortaleza.
Na mostra, o público poderá conferir
98 fotografias em preto e branco deste
artista que foi membro da elite cultural
de Paris, ao lado de seus amigos Henry
Miller, Picasso, Sartre, Camus e Cocteau.
Nascido em 1899 em Brasso, na Transilvânia, Brassaï foi para Paris em 1924
levando na bagagem seus cursos de desenho, pintura e escultura da Academia

“B

de Belas Artes em Budapeste.
Na capital francesa, trabalhou fazendo charges e produzindo conteúdo jornalístico de cunho cultural. Mas foi na
fotografia que ele encontrou a forma de
expressar emoções estéticas que ele não
atingiria através do desenho. Brassaï
então desenvolveu um gosto pelo estranho, pelo diferente e pela vida noturna.

serviço
A exposição pode ser vista no
Espaço Cultural da Unifor até
o dia 1º de maio de 2011
Terça a Sexta, 10h às 20h
Sábado a Domingo, 10h às 18h
Visitação gratuita
Av. Washington Soares, 1321
Fortaleza, CE
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O que muda para você?
A notificação das agressões
permite o conhecimento das
dimensões, formas, vigentes e
agentes da violência, e o desenvolvimento da prevenção e assistência adequadas e a avaliação
dos seus resultados. Por outro
lado, indica o parlamentar, embora já existam políticas públicas
para o atendimento de mulheres agredidas, pouco se fez para
atender o outro lado da violência:
o agressor. Em outro projeto propõe tratamento multidisciplinar
para reeducar e promover uma
nova relação do masculino com
o feminino, baseada no respeito.

Apesar da presença marcante das mulheres no mercado de
trabalho, na construção civil há
poucas empregadas na área operacional. Assim, a reserva de 5%
das vagas, além de ampliar o mercado para o segmento feminino,
vai atender a demanda de vagas na
indústria da construção civil, com
previsão de crescimento em torno
de 11% para 2011. O projeto já foi
proposto nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Distrito Federal.
A Prefeitura de Fortaleza também
vem realizando essa prática, com
o Programa Mulheres Pedreiras do
Hospital da Mulher de Fortaleza.

Por meio de campanhas e programa de vacinação será facilitado às mulheres o acesso a exames
e tratamentos capazes de prevenir
a incidência do câncer de útero.
Estudos mostram que 99,7% dos
casos de câncer de colo do útero
são causados pela contaminação por HPV. Atualmente, o único público que tem autorização
sanitária no País para receber a
imunização é o de jovens do sexo
feminino, de 9 a 25 anos. As três
doses para garantir a eficácia só
são oferecidas na rede privada de
saúde, por preços elevados que
ultrapassam mil reais.

A criança e o adolescente são o
presente, o agora. Nenhum país pode alcançar o desenvolvimento pleno se não assegurar proteção integral as suas crianças e jovens. Tanto
a Constituição Federal de 1989
como o Estatuto da Criança e do
Adolescente, de 1990, marcaram de
forma definitiva um novo cenário
no campo do atendimento de direitos, ao determinar que o Estado e a
sociedade devem conferir à criança
e ao adolescente a proteção integral e a participação real. As duas
iniciativas caminham neste sentido,
prevendo políticas e instrumentos
para a efetivação dessas premissas.

O conceito de envelhecimento ativo é entendido como o processo de otimização das oportunidades para saúde, participação
e seguridade, com vistas à qualidade de vida no envelhecimento.
Por meio do programa, a população de idosos terá acesso a informações e ações que estimulem
um modo de viver saudável em
todas as etapas da vida; favoreça
a prática e o desenvolvimento de
atividades que contribuam com a
qualidade de vida; e será difundida a importância da prevenção e
do auto-cuidado para um envelhecimento saudável.

>> Danniel Oliveira (PMDB), deputado

>> Siete Batista, servidora da AL.

>> Francisco Lindolfo, chefe do Dep.
de Recursos Humanos da AL

>> Lúcia Stedile, jornalista.

“Indico o CD da dupla Ítalo e Renno,
pois mistura um
pouco da nossa cultura com o Sertanejo. Mesmo sendo
muito jovens, Ítalo e
Renno já mostraram que tem o seu lugar
reservado não só na música, mas também, no gosto dos cearenses. E, apesar
do pouco tempo de carreira, já tem na
bagagem a participação em vários festivais de música pelo Brasil afora. Vale a
pena conferir”.

“O Som do Coração
conta a história de
Louis, um guitarrista
irlandês, e Lyla, uma
jovem violoncelista.
Após uma noite mágica em Nova York,
vivida pelos dois,
eles são separados
pelo destino desse encontro. Fruto do
amor dos pais, August, foi mandado para
o orfanato pelo seu avô, pai de Lyla. O
garoto busca na música o seu único desejo: encontrar os pais. Um filme lindo
que recomendo para todos”.

“Um filme inovador,
de alta tecnologia
e que ainda consegue nos fazer refletir sobre a questão
ambiental. Este é
o objetivo do filme
Avatar. Repleto de
poderosos efeitos
especiais e grandes cenas de ação capazes
de fisgar o público. O universo criado pelo
longa é muito complexo e bem elaborado,
digno dos maiores exemplares da ficção
científica. Por isso é, sem dúvida, um dos
grandes filmes que já atingiu a maior bilheteria da história”.

“Voodoo Highway
(1991) da banda Badlands - uma das
melhores dos anos
80 - é um álbum
essencial para os
amantes do hard
rock. Tem sonoridade forte e precisa para os
altos vôos do espetacular guitarrista Jake E.
Lee, no auge de sua técnica com uma rítimica fenomenal, e para o maravilhoso vocal do já falecido Ray Gillen. Inacreditavelmente, o disco passou quase despercebido
ao grande público. Recomendo para os fãs
mais exigentes do gênero”.
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Projeto > Pontos de Vista

Inesp busca novos conhecimentos para
criação de políticas públicas
Primeiro seminário discutiu formação policial no Brasil em comparação com a Inglaterra.
Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do
Estado do Ceará (Inesp) implantou na
gestão do presidente Roberto Cláudio
(PSB), um novo projeto destinado a levar para o Legislativo cearense os mais
novos conhecimentos nas mais diferentes áreas de interesse da sociedade, objetivando a criação de políticas públicas.
Trata-se do projeto ”Pontos de Vista:
um tema, um comentário, dois pontos
de vista” que consiste na realização de
seminários com temas a serem expostos por especialistas nos assuntos.
Mais do que debates simplesmente
teóricos, o Inesp, presidido pelo sociólogo e jornalista Paulo Linhares, quer
que as discussões forneçam diretrizes
básicas para elaboração de políticas
que sirvam de modelo para o Brasil. O
órgão da AL realizou a primeira dessas
discussões no mês de fevereiro, com
tema que atendeu a requerimento do
deputado Delegado Cavalcante (PDT),
presidente da Comissão de Defesa Social da AL. Foi discutida a “Formação
Policial no Brasil e na Inglaterra: Um
quadro comparativo” em mesa redonda realizada dia 18/02.
O Instituto trouxe para o encontro os
conferencistas José Vicente Tavares dos
Santos, da Universidade do Rio Grande
do Sul e o professor César Barreira, da
Universidade Federal do Ceará. Ambos
são sociólogos, com livros publicados
sobre o tema e integram uma rede de
pesquisa nacional e internacional, que
vem se aprofundando sobre modelos de
polícia e formação policial. A formação
policial, conforme a compreensão dos
conferencistas, é hoje o mais impor-

O

>> Deputados Lula Morais (PC do B), Professor Pinheiro (PT), Delegado Cavalcante (PDT), Presidente do Inesp, Paulo Linhares e os
professores José Vicente Tavares dos Santos e César Barreira.

A formação
policial, conforme
a compreensão dos
conferencistas,
é hoje o mais
importante eixo para
a segurança pública
e a construção da
cidadania no Brasil.
tante eixo para a segurança pública e a
construção da cidadania no Brasil.
Sobre a segurança pública no Ceará,
o presidente da AL, deputado Roberto
Cláudio (PSB), destacou na ocasião, a
importância do programa de policiamento comunitário, ressaltando que o
Ronda do Quarteirão aproxima a polícia

das pessoas atendidas por ela. Para ele,
o tema escolhido é de grande relevância para todo o Brasil e, principalmente,
para o Ceará, que vai inaugurar em breve a Academia Estadual de Segurança
Pública (Aesp). “Espero que este empreendimento, inédito no País, se torne
inspiração para outros governadores,
por ser um grande centro de formação
policial”, disse ele.
O deputado Delegado Cavalcante
(PDT), que presidiu o debate, defendeu
que a formação, feita da forma correta,
tem grande importância para que a polícia alcance seus objetivos de diminuir
a violência e a criminalidade. “A nova
academia de polícia, com toda a sua
modernidade, servirá para qualificar a
polícia militar, civil e os bombeiros, em
um único centro”, destacou.
O palestrante José Vicente Tava-

res dos Santos, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
pesquisador do CNPq e especialista
em Segurança Pública em Formação
Policial, fez uma apresentação com o
tema “Ensino Policial: treinamento ou
educação?” questionando se as academias de polícia em todo o mundo
estão preparando seus alunos para desenvolver seu trabalho de acordo com
o Estado de Direito. Para José Vicente,
é preciso estimular a colaboração entre
universidades e academias de polícia,
pois não se pode menosprezar o ensino policial. “Deve-se pensar em inovações na área de segurança pública,
educando servidores para o público. O
policial tem que ser alguém capaz de
tomar decisões em situações de crise
e precisa passar de força policial para
serviço policial”, salientou.

