
Recebemos, no dia 10 de março, informe dos(as) professores(as) da rede pública estadual: Gover-
no do Ceará determinou, no Diário Oficial, portaria Nº0299/2016 com regras para a concessão de 
licenças para professores fazerem mestrado e doutorado. Nosso reclame: a quem não interessa a 
qualificação dos professores? Fizemos a denúncia durante sessão plenária e vamos pedir a reali-
zação de audiência pública sobre o tema. Nos solidarizamos com os docentes nessa luta! 

"O Estatuto do Magistério garante o afastamento para a pós-graduação, isso já um fato. Mas o ce-
nário é crítico: uma resolução do ano passado vedou as possibilidades de afastamento e agora 
uma portaria limita os casos. Não há sentido eu determinar que para os professores se afastarem, 
no retorno eles tenham que cumprir o dobro de horas, isso é um absurdo. Me parece que aqui há 
uma desproporcionalidade, uma ilegalidade. Apenas os professores que tenham 97% de frequên-
cia poderão pedir afastamento, e apenas 2% da categoria possa ser liberada, isso é bastante res-
tritivo. É muito bom para a educação do Ceará termos mais mestres e doutores, deveríamos era 
incentivar ainda mais, não limitar e restringir, desanimar as pessoas a estudarem", afirma Renato 
Roseno. 

Conheça a portaria Nº0299/2016>>

Governo do Ceará determina regras para a 
concessão de licenças para professores 
fazerem mestrado e doutorado.

Imagens da Semana

Conquista dos movimentos:  
remoções no Presidente 
Kennedy não acontecerão
No dia 9 de março, após a reali-
zação de Audiência Pública para 
debater a situação das famílias 
ameaçadas de remoção no bairro 
Presidente Kennedy, foi anuncia-
do que a desapropriação das 40 
famílias do cruzamento da Aveni-
da Dr. Theberge com a rua Santa 
Sofia não irá mais acontecer. 
Nosso apoio e solidariedade 
nessa luta, parabéns ao Movi-
mento #DaquiNaoSaio e às 
comunidades! O evento contou 
com a presença de cerca de 250 
moradores e a participação de 
vereadores, deputados estaduais, 
Secretaria de Infraestrutura do 
Município; Defensoria Pública do 
Estado, OAB Ceará, Escritório Frei 
Tito de Direitos Humanos, Labo-
ratório de Estudos em Habitação 
- UFC e várias entidades, asso-
ciações e movimentos da cidade. 

Ecodebates sobre "Direito 
à Água x Injustiça Hídrica"
Aconteceu, no dia 10, no Cetra, 
mais um Ecodebates, desta vez 
com o tema "Direito à Água x 
Injustiça Hídrica". Esta edição 
contou com a participação do 
vereador João Alfredo, professor 
de Direito Ambiental e doutoran-
do do Programa de Pós-Gradua-
ção em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente (Prodema/UFC), e de 
representante do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto (MTST). 
O direito à água, as políticas 
públicas de gestão dos recursos 
hídricos, a criação de taxas 
extras no consumo de água e o 
cenário de crise hídrica são 
alguns dos pontos do debate que 
acontecerá no auditório do 
Centro de Estudos do Trabalho e 
de Assessoria ao Trabalhor 
(Cetra).

Ato das mulheres do MST-CE 
Mais de 600 mulheres de acam-
pamentos e assentamentos do 
MST - Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra (MST - Ceará) 
ocuparam no dia 8 de março o 
Palácio da Abolição do Governo. 
Reclamando por terra, água, o fim 
da cultura do veneno, as agricul-
toras dizem "não" ao agronegócio 
e "sim" para a agricultura fami-
liar, orgânica, familiar e sustentá-
vel. "São mulheres que estão 
apoiando também o nosso Projeto 
de Lei que proíbe a pulverização 
aérea de veneno no Ceará. Quero, 
sobretudo, que os nossos recla-
mes - por mais direitos, mais 
dignidade - cheguem ao Palácio 
da Abolição, local onde foram 
recebidas, no começo da manhã 
de hoje, com violência e muita 
truculência. O nosso desafio é 
esse: enfrentar a violência e ga-
rantir maior participação", afirma 
o parlamentar.
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Você está recebendo esse email para acompanhar 
a atuação semanal do Mandato É Tempo de Resistência, 
Deputado Estadual Renato Roseno (PSOL). 
Participe, este mandato também é seu!
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Vídeo

 VÍDEO SOBRE ATO NO DIA DE LUTA DAS MULHERES
Coletivos e movimentos ocuparam as ruas no dia 8 de março, denun-
ciando o ajuste fiscal que penaliza as mulheres trabalhadoras pela 
crise - a crise na saúde, o monitoramento dos corpos e das vidas das 
mulheres, o racismo que tem produzido o extermínio da juventude 
negra e pobre e vitimado sobretudo as mulheres negras, o conserva-
dorismo, a lesbo-transfobia e todas as formas de opressão.
Somos mulheres socialistas na luta feminista e anti-capitalista. Nem 
fascismo nem governismo. Não entraremos no jogo maniqueísta dessa 
direita que acha que está em lados opostos. A nossa saída é pela 
esquerda. Confira esse e outros vídeos no nosso canal>>

No último dia 24 de fevereiro, por exemplo, 
um jovem manauara de 18 anos foi resgatado 
em pousada na Praia de Iracema - ele estava 
submetido a 17 horas ininterruptas de traba-
lho, das 5h às 22h, sem direito a folgas se-
manais e sem receber salário desde que 
chegou à Capital, em outubro de 2015.

"Não é possível convivermos ainda com tama-
nha vergonha. Até os anos de 2012, encontra-
va-se trabalho escravo em ambientes rurais, 
em algumas fazendas; hoje já temos trabalho 
escravo em ambientes urbanos. Nosso man-
dato recebeu denúncia de que os auditores 
fiscais fizeram libertação de trabalhadores em 
cruzeiros. Temos vários formatos de trabalho 
escravo: no campo, na indústria, em pousa-
das, na construção civil. Que modelo de de-
senvolvimento é esse que está sendo implan-
tado no Ceará em que se cresce também a 
situação de trabalho escravo?”, afirma Renato 
Roseno. 

CEARÁ OCUPA O 4º LUGAR EM 
RANKING DE PESSOAS RESGATADAS 
EM TRABALHO ESCRAVO. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE  AMEAÇA
DE REMOÇÕES DA COMUNIDADE DA 
LAGOA DO OPAIA, EM FORTALEZA
Para discutir a ameaça de remoções da comu-
nidade da Lagoa do Opaia, em Fortaleza, reali-
za-se nessa quarta-feira, dia 16 às 14h30m, no 
Complexo de Comissões da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Ceará, a Audiência Pública 
"Ameaça de remoção da comunidade da Lagoa 
do Opaia". A comunidade da Lagoa do Opaia, 
localizada nas proximidades do Aeroporto 
Internacional Pinto Martins, ocupa o terreno há 
mais de 50 anos e agora se encontra ameaça-
da de remoção. Os moradores da área só foram 
informados da remoção durante o cadastra-
mento das famílias pela Prefeitura Municipal, 
sem ter havido qualquer outra informação ou 
diálogo anterior. Uma atividade que dialoga 
com demanda antiga dos moradores, uma 
pauta importante dos movimentos sociais e 
também do nosso mandato. Nosso apoio e 
solidariedade nessa luta, pelo direito à mora-
dia! Divulgue, participe!

Mês internacional de luta das Mulheres
luta!
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