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PT ceara

Informativo do Partido dos Trabalhadores - Ceará

A sucessão em Fortaleza já vem sendo discutida entre a prefeita Luizianne
Lins, e o presidente do PT Fortaleza, Raimundo Ângelo (à direita). À esquerda,
o deputado Antônio Carlos

Grupo de Trabalho Eleitoral do PT Ceará discute
estratégia com Diretórios Municipais

EDITORIAL

O Grupo de Trabalho Eleitoral
(GTE) do Partido dos Trabalhadores - PT Ceará começou a
discutir a conjuntura política
dos municípios do Estado no
último dia 1° de outubro, na
reunião realizada no Hotel Amuarama, em Fortaleza. O encontro, que reuniu presidentes de
Diretórios Municipais, prefeitos,
vereadores e pré-candidatos,
serviu para que cada cidade
pudesse expor suas particularidades e para que todos trocassem experiências, tendo em
vista as eleições de 2012.
De acordo com o coordenador

do GTE, Joaquim Cartaxo, a
ideia foi recolher informações
com os presidentes dos diretórios e lideranças petistas locais
sobre como está sendo pensada
a tática eleitoral em cada município. “Já é consenso no partido
que as atuais prefeituras administradas pelo PT são prioridades, lembrando que em determinados municípios as candidaturas pleitearão reeleição, como é
o caso de Juazeiro do Norte e
Sobral e, em outros, sucessão
como é o caso de Fortaleza, por
exemplo”, afirma.
Após essa primeira discussão, o

Companheiras e Companheiros, é com muito orgulho que trazemos,
nesta quinta edição do Boletim PT Ceará, os principais avanços da
reforma do Estatuto do partido. Entre elas está a maior partipação de
mulheres, jovens e negros, grupos que sempre lutaram para que o
Brasil se transformasse em um país mais justo e igualitário. Com essaideia de renovação, o PT também limitou a três o número de mandatos
parlamentares no mesmo nível a partir de 2014. É por isso, por essa
capacidade de se aperfeiçoar, que o Partido dos Trabalhadores conti-nua sendo um partido forte e democrático. Boa leitura!

GTE vai elaborar um relatório
para que seja apresentado na
reunião do Diretório Estadual
deste mês de outubro. “A partir
desse relatório, o partido deverá
estabelecer a tática eleitoral e
consolidar as prioridades para a
disputa das eleições de 2012”,
esclarece Cartaxo.
O GTE do PT Ceará é coordenado por Joaquim Cartaxo e composto por outros oito membros
da Executiva: Ticiana Studart,
José Reudson de Souza, Israel
Martins, Ilário Marques, Haroldo
Pontes, Inácio Neto, Issac Júnior
e Luciana Castelo Branco.

pt na rede
www.ptceara.org.br
@ptceara
www.youtube.com/ptceara
comunicacao@ptceara.org.br

Luizianne Lins, Presidenta Estadual – PT Ceará
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MODO PETISTA DE GOVERNAR

O bairro Alto Alegre, em Salitre, foi um dos beneficiados com a
construção de quadras poliesportivas

Salitre melhora todos os índices sociais na gestão petista
Com o maior índice de analfabetismo do Estado há sete anos,
Salitre hoje se orgulha por ter
todas as crianças estudando e
possuir uma escola nota 10, de
acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
por três anos seguidos. A escola
ocupa o 32° lugar dentre as 150
escolhidas no Estado, que fazem
parte de um universo de cinco mil
estabelecimentos de ensino.
A melhoria na educação
também se reflete na qualificação
e valorização do professor.
“Assumi em janeiro de 2005 e, na
época, apenas 10 professores
tinham nível superior, de um total
de 200. Hoje, com o apoio que
oferecemos para que eles possam
estudar, temos 100% do nosso
quadro de 400 professores, distri-

buídos em 32 escolas municipais,
com ensino superior completo.
Estamos investindo bastante para
que a qualidade do ensino melhore
no município”, explica o prefeito
de Salitre, Agenor Ribeiro.
Além da educação, saúde e
infraestrutura estão entre as prioridades da gestão petista de
Salitre. Nos últimos anos, mais de
50 mil metros de calçamento
foram construídos, quatro quadras
esportivas e diversas praças. “A
questão da infraestrutura tem a
ver diretamente com a saúde e
com o lazer da população. Por
isso, construímos praças e quadras
não só na sede do município, mas
também na zona rural. No caso dos
esportes, por exemplo, não tínhamos ginásio e hoje temos quatro.
Esses espaços se transformam em

espaço de convivência”, acrecenta Agenor Ribeiro.
Quanto à saúde, as mudanças
também são bastante significativas. O município atualmente
conta com três postos de saúde
que obedecem às exigências do
Ministério da Saúde, tem 100% das
equipes do Programa Saúde da
Família trabalhando, e está construindo uma sala de parto humanizado no hospital da cidade.
“Temos uma sala de fisioterapia equipada, uma das melhores
da região porque queremos
oferecer serviços que só o Cariri
dispõe. Além disso, temos o
Programa Nascer Feliz, que é o
acompanhamento da gestação
até a criança ser registrada. Isso
tudo melhora os indicadores do
município", completa.

O significado da expressão
“modo petista de governar”
para Agenor Ribeiro, prefeito
de Salitre, é uma série de
responsabilidades, obrigações e
muita disciplina. “Nós somos
um partido que precisa dar
exemplo para o Brasil, então ser
petista é estar consciente do
nosso papel como gestor, é ter
responsabilidade principalmente com os mais carentes. Modo
petista de governar é aquele
que cumpre as leis, que zela
pelo erário público. Nós somos
um partido cobrado pelo povo e
temos esses deveres”, diz.

Prefeito de Salitre entrega equipamentos para a
sala de fisioterapia do Município

Em Salitre, isso é demonstrado
na discussão para a aplicação de
recursos públicos, através dos
Conselhos Municipais, e nos
Seminários de Mobilização, que
são realizados periodicamente
com secretários municipais,
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chefes de departamento e diretores. “Faço esses seminários
para avaliar o que conseguimos
conquistar e para planejar o que
pretendemos fazer. Todos se
escutam e escutamos a sociedade”, conclui Agenor Ribeiro.
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"Modo petista de governar é ter responsabilidade com os mais carentes"
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ARTIGO

4° CONGRESSO
A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura
do Congresso, realizado em Brasília

4º Congresso define mudanças no partido

mandatos

O 4º Congresso do Partido dos
Trabalhadores, realizado de 2 a 4 de
setembro em Brasília, fortaleceu
ainda mais a participação e a democracia dentro do PT. Mulheres,
jovens e negros ganharam mais
espaço no partido após a votação da
reforma do Estatuto, realizada no
evento que contou com as presenças da presidenta Dilma Rousseff e
do ex-presidente Lula.
Os participantes do Congresso
aprovaram a paridade de gênero na
composição das direções, delegações, comissões e nos cargos com
função específica de Secretarias, o
que vai estimular e valorizar a participação das mulheres na política.
Além disso, todas as chapas e direções deverão conter, no mínimo,
20% de componentes com menos de
30 anos de idade e também o
mínimo de 20% de negros.
A secretária nacional da juventude
da Presidência da República, Severine Macedo, lembrou que o PT foi o
Partido precursor ao estabelecer a
cota de 30% de mulheres na direção
do Partido. “Essa luta foi travada há
muitos anos, primeiro aprovando a
cota de 30% para as mulheres, o que
qualificou muito a participação das
mulheres nos espaços do PT. E o
partido sai na frente mais uma vez,

reconhecendo que tem que ter uma
aposta igualitária entre homens e
mulheres, cavando espaços de
poder, espaços de decisão. O PT sai
ganhando e com o PT ganhando,
ganha a sociedade brasileira”,
afirmou no Congresso.
O presidente estadual da Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
Francisco Jerônimo do Nascimento,
também destacou a questão da
paridade como a mais importante
discussão do Congresso. “Temos que
reconhecer que a força das mulheres
nos bastidores é grande, mas na
linha de frente ainda deixa a desejar.
Além disso, a decisão pela maior
participação da juventude é um
grande avanço porque vai oxigenar,
renovar o partido. Por isso digo: só
um partido democrático como o PT
tem condições de realizar um evento
como aquele”, destacou.
Com cerca de 1.350 delegados, o
Congresso tratou de duas pautas
prioritárias: a discussão e aprovação
das alterações no Estatuto do PT, e a
aprovação de uma resolução política,
que analisa a conjuntura nacional e
internacional, faz um balanço dos
governos Lula e Dilma, enumera os
desafios e define uma agenda própria
para o PT, como explicou o presidente do PT Nacional, Rui Falcão.

PT limita número de mandatos
O Partido dos Trabalhadores também
limitou, na reforma do estatuto, o
número de mandatos consecutivos para
o Legislativo. Com a mudança, vereadores, deputados estaduais e deputados
federais só podem ter, no máximo, três
mandatos parlamentaras consecutivos.

A nova regra começa a valer em 2012
para vereadores e em 2014 para deputados estaduais e federais.
No caso do Senado, a restrição é para
o máximo de dois mandatos, enquanto o
mandato permanecer de oito anos. A
regra também se aplica a partir de 2014.
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Luizianne
Lins

PT - O partido que se reinventa
No início de setembro, participei do 4º
Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores em Brasília. Momento privilegiado
do PT fazer o bom debate acerca da
construção e organização partidária, bem
como resolução sobre tática e política de
alianças para 2012. O Congresso deixou
clara a força e vitalidade do PT nos seus 31
anos de fundação.
A diversidade da composição dos(as)
delegados presentes já anunciava a riqueza
política dos debates que lá aconteceram.
Jovens, mulheres, idosos, negros, sindicalistas, estudantes, intelectuais, parlamentares, prefeitos, governadores e ministros
participando de resoluções históricas. Com
respeito e solidariedade, os grupos internos
do PT trataram as divergências em altíssimo nível e as resoluções darão uma virada
num partido que, a cada dia, é capaz de se
reinventar.
O PT, que foi o primeiro partido a implementar o mínimo de 30% de mulheres nas
direções partidárias e chapas eleitorais,
inova com a paridade na participação das
mulheres! A partir de agora, metade das
direções partidárias, delegações, comissões
e cargos será constituída por mulheres.
Conquista daquelas que, desde a fundação
do PT no início da década de 80, são
responsáveis
conjuntamente
pelas
conquistas e lutas que marcaram o cenário
político brasileiro.
Outro avanço importante foi a renovação
do partido, que será implementada pela
resolução que determinou que jovens com
até 29 anos deverão ser, no mínimo, 20%
dos dirigentes partidários. O mesmo em
relação aos negros. Uma forma de compensar a exclusão histórica da vida política
sofrida por estes setores sociais.
Também foi definida a limitação de
até três mandatos parlamentares no
mesmo nível a partir de 2014, como uma
forma também de renovar as representações partidárias.
Como o único partido que me filiei e
permaneço filiada há 21 anos, me sinto
feliz por saber que, mesmo com todas as
tentativas da direita política de acabar com
o PT, o partido está mais forte do que
nunca e com uma imensa capacidade de
se reinventar!
* Luizianne Lins é presidenta do PT Ceará e
prefeita de Fortaleza.

a partir de novembro
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ATIVIDADES 2011

Fundação Perseu Abramo e PT realizam Gestores de formação
debate "Brasil hoje e suas perspectivas" vão capacitar filiados

Arno Augustin, secretário do Tesouro Nacional, foi
um dos palestrantes do evento

dente da Fundação Perseu
Abramo. Os dois discutiram
temas como a reforma política e
democratização dos meios de
comunicação no país.
O evento realizado em Fortaleza foi o 10° debate desse ciclo
realizado pela Fundação Perseu
Abramo e pelo Partido dos Trabalhadores. Na ocasião, foram lançadas as coleções "2003-2010: O
Brasil em Transformação" e "Brasil
em debate", séries de livros que
reúnem análises sobre a atuação
dos dois governos de Luiz Inácio
Lula da Silva para a elaboração de
um novo projeto de país. As duas
coleções são editadas pela Editora
Fundação Perseu Abramo e podem
ser compradas pelo site da instituição (www.fpabramo.org.br).

PEDEX 2011

PRESIDENTE
Luizianne de Oliveira Lins
1º VICE-PRESIDENTE
Joaquim Cartaxo
2º VICE-PRESIDENTE
Antonio Carlos de Freitas Souza
SECRETÁRIO GERAL
Israel Martins
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
Vaumik Ribeiro Silva
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS
José Reudson de Souza

Sete municípios já têm novos presidentes
Sete novos presidentes de Diretórios Municipais do interior do Estado foram eleitos
no PED Extraordinário realizado no dia 10 de setembro. Os mandatos desses presidentes se estendem até 2013.

SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO
José Ilário Gonçalves Marques
SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO
Inácio Neto
VOGAIS
Ticiana Studart Albuquerque, Fátima Bandeira,
Dedé Teixeira, Isaac Gomes da Silva Júnior,
Liliane Araújo, Luciana Freire Castelo Branco,
Daniel Baima, Raimunda Nadir Chaves dos
Santos Silva

Chaval: Maria de Lurdes Rocha Silva
Hidrolândia: Kelson Farias Martins
Itarema: Francisco Martins do Nascimento Neto
Itatira: Francisco Aníbal Alves Moreira

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
Haroldo Pontes

Penaforte: Aldemir Alves Ferreira

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Wânia Caldas CE 1998JP

Potiretama: Antonio Rogério Nobre Franco

PROJETO GRÁFICO
TEIA DIGITAL

Pacujá: Lucas Rodrigues de Brito Neto
www.ptceara.org.br

EXECUTIVA ESTADUAL PT CEARÁ
2010-2013
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EXPEDIENTE

O desenvolvimento econômico
a partir da distribuição de renda
e da inclusão social, e as implicações da crise econômica mundial
para o Brasil foram os temas centrais do debate “Brasil hoje e
suas perspectivas”, realizado no
último dia 23 de setembro no
Instituto Federal do Ceará (IFCE).
“O Brasil tem boas condições
de sair da crise com investimento público e gerando empregos.
Já a inflação hoje preocupa
muito o governo, mas ainda
estamos dentro da meta estabelecida”, afirmou Arno Augustin,
secretário do Tesouro Nacional,
no debate, que também contou
com as presenças de Elói Pietá,
secretário-geral do PT Nacional, e Nilmário Miranda, presi-

No primeiro fim de semana
de outubro (dias 1 e 2), foi
realizada uma oficina com
gestores de formação do PT
Ceará. Cerca de 20 pessoas
participaram do encontro,
que definiu que haverá uma
jornada de formação no Ceará
de novembro a março de
2012, em cinco regiões do
Ceará. A ideia, segundo Bernardo Lucas, membro do Coletivo de Gestores de Formação,
é levar informação para os
filiados do interior do Estado,
incluindo pré-candidatos a
vereador e a prefeito. E para
organizar essas reuniões, será
realizado um planejamento
das ações de formação no próximo dia 16 de outubro. O
local ainda não foi definido.

