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Quando o adversário torna-se inimigo
Postagens agressivas nas redes sociais, comentários ofensivos em sites de notícias,
violência física e verbal nas ruas. Especialistas avaliam cenário de intolerância e apontam
riscos da falta de diálogo e da aversão à política para a democracia.
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Novos parlamentares tomam posse na Alepe

Gustavo Negromonte (PMDB)

Isaltino Nascimento (PSB)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco iniciou o segundo biênio da 18ª Legislatura
com um novo quadro parlamentar. Em janeiro, sete deputados tomaram posse nas
vagas abertas com a saída de Aglailson Júnior (PSB), Ângelo Ferreira (PSB), Botafogo
(PDT), Lula Cabral (PSB), Miguel Coelho (PSB), Professor Lupércio (SD) e Raquel Lyra
(PSDB), que assumiram as prefeituras de Vitória de Santo Antão (Mata Sul), Sertânia
(Sertão do Moxotó), Carpina (Mata Norte), Cabo de Santo Agostinho (RMR), Petrolina
(Sertão do São Francisco), Olinda (RMR) e Caruaru (Agreste Central), respectivamente.
Durante a solenidade de posse, que ocorreu no dia 2 de janeiro, no gabinete da
Presidência do Poder Legislativo, o presidente Guilherme Uchoa (PDT) destacou que
quatro dos sete deputados empossados já passaram pelo Parlamento estadual: Gustavo
Negromonte (PMDB), Isaltino Nascimento (PSB), Laura
Gomes (PSB) e Terezinha Nunes (PSDB). Já os estreantes
na Alepe são Jadeval de Lima (PDT), Paulinho Tomé (PT) e
Roberta Arraes (PSB).
Diferentemente dos demais, Terezinha e Gustavo
assumem como suplentes das vagas de dois parlamentares
licenciados – Nilton Mota (PSB), atual secretário estadual
de Agricultura, e Alberto Feitosa (PR), à frente da
Secretaria de Saneamento do Recife. Outra mudança
resultante da nova configuração foi a efetivação de Antônio
Moraes (PSDB) e Marcantônio Dourado (PSB), que antes
atuavam na suplência.
Jadeval de Lima (PDT)

“É a terceira vez que
venho à Alepe. Sou
ativista na luta
pelos direitos das
pessoas
soropositivas.
Considero muito
importante a abertura
do espaço para esse tipo de
evento.”

Salmir Freire
Aposentado, durante o Grande Expediente Especial realizado
para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, em 1º de
dezembro de 2016.

“Falar sobre assuntos
relevantes para a
população abre o
olhar da sociedade.
A terapia
ocupacional é uma
profissão muito
necessária, mas está
sendo desvalorizada no
Estado.”

Mariana Nery
Laura Gomes (PSB)

Paulinho Tomé (PT)

Roberta Arraes (PSB)

Terezinha Nunes (PSDB)

Não tenha ódio no verão
“O ódio pega / Como planta que se rega, / Mas no peito que navega / A
pessoa fica cega. / Cabeça oca, / Sai de pau no bate-boca, / Rasga a roupa, / Grita
e berra como louca.” Os versos são cantados por Tom Zé em “Não tenha ódio no
verão”, do disco Tropicália Lixo Lógico (2012). A canção antecipou, de algum
modo, fatos do ano seguinte (2013), quando o artista se tornou alvo de
comentários coléricos nas redes sociais. O motivo: ter feito a locução do
comercial de um refrigerante que patrocinava a Copa do Mundo do Brasil. A
resposta, com
sarcasmo e
acidez, veio no EP virtual Tribunal do
Feicebuqui, em que Tom Zé senta no banco dos
réus (“Defenda-se já / No tribunal do
Feicebuqui”, diz a música-tema), é perseguido
Confira no Facebook do artista o vídeo
por multidões enfurecidas “com pedras na
com a música “Não tenha ódio no verão”,
gravado no festival Guaiamum Treloso
mão” e chega a suplicar pelo perdão do Papa
Rural, em 4 de fevereiro, no Recife:
Francisco. Uma obra para curtir e
compartilhar.

Terapeuta ocupacional, ao participar de audiência pública
promovida pela Comissão de Cidadania, no último dia 5 de
dezembro, para debater a importância social da atividade.

“A Alepe é um fórum
deliberativo. Este é
o momento em que
os deputados
tomam ciência da
situação da saúde e
podem liberar
recursos para
realizarmos as ações
necessárias na área.”

Yara Melo
Sanitarista, no dia 12 de dezembro, quando houve a
apresentação do Relatório de Gestão em Saúde referente ao 2º
Quadrimestre de 2016 à Comissão de Saúde da Casa.
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Eficiência e diálogo marcam biênio 2015-2016 na Alepe
Das 1.245 proposições apresentadas no período, 75% foram de iniciativa parlamentar.
Em 2017, Casa quer discutir lei anticorrupção e previdência social
omento de intensas mudanças na conjuntura
econômica e política do
País, os anos de 2015 e 2016 corresponderam ao primeiro biênio
da 18ª Legislatura da Assembleia
Legislativa de Pernambuco. No
período, foram criadas 644 leis,
emendas constitucionais e resoluções, e realizadas 382 Reuniões
Plenárias. Além disso, foram
apresentadas 1.245 proposições,
entre projetos de resolução, de
lei ordinária, de lei complementar
e propostas de emenda à constituição (PEC). A maioria delas –
cerca de 75% – de iniciativa parlamentar.
“Com repercussões no nosso
Estado, o cenário nacional exigiu
de nós, legítimos representantes
do povo pernambucano, ponderação e esforços para sermos mais
eficientes nestes tempos de
austeridade. Em contrapartida, com
a mesma postura demonstrada ao
longo de seus 181 anos de história,
a Casa se mostrou proativa na
defesa dos direitos conquistados
por nosso povo”, observou o presidente da Alepe, deputado Guilherme Uchoa (PDT), em pronunciamento na última Reunião Plenária do biênio.
A atuação com foco na pessoa
com deficiência foi outro aspecto
ressaltado pelo chefe do Legislativo Estadual. “Destacamos a
legislação que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas
com Transtorno de Espectro Autista”, citou. De iniciativa da Mesa Diretora, a sanção da Lei Estadual nº 15.487/ 2015, que trata
do autismo, foi acompanhada
pelo lançamento de uma cartilha
sobre o tema.

HENRIQUE GENECY

M

Uchoa, acompanhado dos novos membros da Mesa: “Cenário nacional exigiu do Parlamento ponderação e eficiência em tempos de austeridade”
A Alepe também aprovou a
medida que concede o benefício da
meia-entrada para pacientes com
câncer em espetáculos artísticoculturais e esportivos. A Lei Estadual nº 15.724/2016, em vigor
desde março passado – teve origem
em projeto de lei do deputado
Rogério Leão (PR).
Além das proposições aprovadas, o lançamento do Portal da
Transparência da Alepe, em 2015,
foi apontado como ação para aproximar o Poder Legislativo da população pernambucana. “Notamos,
ainda, um salto de qualidade no
desempenho da atividade parlamentar com a chegada dos novos

concursados, que estão perfeitamente integrados às atividades da
Casa”, complementou Uchoa.
O trabalho dos deputados em
colegiados também mereceu destaque, como na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Faculdades Irregulares e na Comissão
Especial de Acompanhamento dos
Casos de Microcefalia. “Encerramos
o primeiro biênio da 18ª Legislatura
com a plena sensação de dever
cumprido. No entanto, temos a
certeza de que ainda há muito mais
por fazer, e de que Pernambuco
conta com cada membro desta Casa
para, juntos, sairmos fortalecidos
deste cenário de crise econômica e

social que assola o País”, declarou
o presidente da Alepe.
COMPROMISSOS
Para 2017, a Assembleia pretende trabalhar na elaboração de
um projeto de lei estadual anticorrupção, por meio de uma
Comissão Especial presidida pelo
deputado Rodrigo Novaes (PSD).
Também discutirá o tema da Previdência Social em Frente Parlamentar sob a coordenação do
líder da Oposição, deputado Sílvio
Costa Filho (PRB). “Outra amostra da missão que temos pela
frente é que, dos 1.245 projetos
apresentados entre 2015 e 2016,
419 se encontram em tramitação

nas Comissões da Casa”, contabilizou Uchoa.
Na avaliação deste novo biênio
(2017-2018), o presidente ressalta
o empenho da Mesa Diretora em
garantir melhores condições de
trabalho, acessibilidade e transparência com a inauguração do
Plenário Governador Miguel Arraes,
a conclusão da reforma do Edifício
Senador Nilo Coelho, o início da
restauração do Museu Palácio Joaquim Nabuco e a retomada da TV
Alepe. “O processo de instalação
da TV já está em fase de conclusão.
É uma reivindicação que garantirá
ainda mais transparência aos nossos trabalhos”, afirmou.

Eleitos integrantes para a Mesa Diretora
Estão definidos, desde o último
dia 12 de dezembro, os nomes dos
parlamentares que vão dirigir os
trabalhos legislativos e administrativos da Casa Joaquim Nabuco entre
1° de fevereiro de 2017 e 31 de janeiro de 2019. A eleição da Mesa
Diretora para o segundo biênio da
18ª Legislatura reconduziu ao cargo
o atual presidente, deputado Gui-

lherme Uchoa (PDT), escolhido pela
sexta vez consecutiva após conquistar 42 dos 49 votos em disputa.
A reeleição também foi garantida para o atual primeiro-secretário, deputado Diogo Moraes
(PSB), que conseguiu 46 votos. Já
o atual 1° vice-presidente da Mesa
Diretora, deputado Augusto César
(PTB), foi substituído pelo de-

putado Pastor Cleiton Collins (PP),
escolhido por 45 pares. Augusto
César (PTB) ficou como primeiro
suplente da próxima Mesa. Único
concorrente à Presidência com
Uchoa, o deputado Edilson Silva
(PSOL) obteve dois votos no pleito.
Mais disputada, a eleição para
o cargo de segundo vice-presidente – vencida pelo deputado Romá-

rio Dias (PSD) – ocorreu em dois
turnos, pois nenhum dos candidatos atingiu os 25 votos (maioria
absoluta) necessários para se eleger
em pleito único. Na primeira votação, Romário teve cinco votos a
menos que seu concorrente, o deputado Claudiano Martins Filho
(PP). No segundo turno, no entanto, o social-democrata conseguiu

virar o placar e obter 25 votos, contra 22 de Martins.
Júlio Cavalcanti (PTB) e Eriberto Medeiros (PTC) elegeram-se, respectivamente, para as 3ª e 4ª Secretarias. O petebista é o único novo componente da Mesa eleita. Socorro Pimentel (PSL), Henrique Queiroz (PR)
e André Ferreira (PSC) ocupam, nessa ordem, as 2ª, 3ª e 4ª suplências.
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Ódio compartilhado
Como o acirramento ideológico e o uso das redes sociais digitais
contribuem para um ambiente de intolerância no Brasil
André Zahar

Começou em 2015, quando
fiz um vídeo contra Eduardo
Cunha (então presidente da
Câmara dos Deputados,
cassado em setembro do ano passado) sobre a redução da maioridade
penal. Fui atacada por grupos políticos e religiosos que sempre perpetuam o mesmo discurso. Parece
que está se buscando que todo mundo
pense igual, isso é um perigo”, relata
a nadadora pernambucana Joanna
Maranhão.
Ao ser eliminada na fase classificatória dos 200 metros borboleta
nos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro, em agosto de 2016, a atleta
foi novamente alvo de cerca de 250
comentários em suas redes sociais
com insultos e mensagens de ódio.
As postagens revelavam desde o
desejo de que ela morresse ao debo-

“

che com as denúncias feitas por ela
sobre abusos sexuais sofridos quando
criança.
“Aquilo me chocou. Tive medo de
ir para a rua um dia depois”, narra
Joanna, que prestou queixa à polícia
contra as agressões virtuais. “Desde
os protestos de 2013, que começaram
democráticos, pessoas que tinham
vergonha de manifestar posições
racistas, homofóbicas e a favor do
Regime Militar se encontraram e
passaram a expressar um discurso de
ódio. São essas as que me atacam”,
acredita.
O episódio se soma a outros que
extrapolaram o ambiente virtual,
com xingamentos, pichações e
tentativas de agressão física a figuras

da então presidente Dilma Rousseff,
em 31 de agosto, o muro erguido no
gramado do Congresso Nacional para
separar manifestantes contra e a
favor do afastamento da petista se
tornou símbolo da polarização em
torno do tema.
Naquele mesmo dia, a estudante da Universidade Federal do
ABC (UFABC), em Santo André (SP),
Deborah Fabri foi ferida por uma
bomba da Polícia Militar durante
uma manifestação no Centro de
São Paulo. O ferimento lhe causou
a perda da visão do olho esquerdo.
Ao postar em uma rede social uma
mensagem de agradecimento pelo
apoio recebido, tornou-se alvo de
comentários ofensivos e violentos.

públicas em ambientes privados
como restaurantes, hospitais, aviões
e livrarias. No Congresso Nacional,
insultos, vaias, empurrões e, mesmo,
troca de cusparadas foram
televisionados ao longo de 2016.
Durante a votação do impeachment

“Me impressiona as pessoas que
dizem e acreditam que tudo é uma
farsa, até hoje, apesar das evidências”, comenta.
Para a universitária, esse tipo de
reação parte de grupos que colocam
a ideologia política acima da condição

Política lidera ranking da intolerância na web
Em 2016, durante um período
de três meses (de abril a junho), o
projeto ComunicaQueMuda, da
agência de comunicação paulista
Nova/SB, monitorou dez tipos de
intolerância na Internet. A partir
dos dados – cerca de 543 mil posts
extraídos de Facebook, Twitter,
Instagram, blogs e comentários de
sites –, o dossiê Intolerâncias Visíveis
e Invisíveis no Mundo Digital concluiu
que a modalidade de maior audiência, em números de postagens,
é a política, com cerca de 274 mil
menções.
Na pesquisa, racismo e política
aparecem praticamente empatados
no topo dos temas com maior
percentual de menções negativas,
ou seja, aquelas que expõem intolerância, preconceito ou discriminação: 97,6% e 97,4%, respectivamente. No caso da política,
apenas 0,8% foram positivas e
1,8%, imparciais.
“O efeito disso é a negação
completa do lado oposto, que deixa
de ser visto pelo que é (um grupo

que tem uma posição política
diferente da sua) para ser encarado
como inimigo, um erro clássico de
quem ainda não aprendeu a brincar
de democracia”, aponta o estudo.
Coordenadora da iniciativa, a
publicitária Stephanie Jorge ressalta
que as redes funcionam como uma
“válvula de escape”, na qual as
pessoas se sentem protegidas para
falar coisas que não expressariam
cara a cara. O efeito disso é que
preconceitos restritos a círculos pequenos passaram a ter um alcance
maior. Ela acredita, porém, na
capacidade da comunicação para
reverter o quadro. “Quando veiculamos mensagens informativas sobre
intolerância, percebemos que os
jovens têm mais capacidade de
alterar a percepção. Entre as pessoas
mais velhas, alguns preconceitos
são mais difíceis de mudar”, observa.
Titular da Delegacia de Polícia
de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPCRICI) do Recife, o
delegado Derivaldo Falcão explica
que opiniões difamatórias,

injuriantes, de cunho racista ou de
qualquer forma discriminatórias
configuram crimes, e o fato de
acontecerem pela Internet não livra
os agressores de punição. Ele alerta
ainda para o risco desses discursos
se converterem em violência fora
da rede.
“Não é muito comum, mas há
histórico de pessoas que se
conhecem nas redes sociais, formam grupos e, em algum momento, reúnem-se para praticar
atos violentos”, diz. O policial
ressalta a importância da coleta de
provas (capturas de telas com
identificação do endereço do site e
do perfil do agressor, por exemplo)
por aqueles que se sentirem
ofendidos, caso queiram registrar
ocorrência para entregar às autoridades.
Integrante do Observatório
Permanente de Discursos de Ódio
na Internet, a pesquisadora da
Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM/RS) Anna Clara
Lehmann Martins assinala que as

decisões judiciais nesses casos
costumam ter caráter punitivoretributivo ou indenizatório, em
vez de medidas de reparação
simbólica ou direito de resposta.
Por isso, segundo ela, não são
suficientes para enfrentar o prejuízo
causado. "O dano advindo do
discurso permanece. A vítima
persiste silenciada, discursivamente
posta como inferior ante uma gama
incontrolável de usuários do meio
virtual", aponta.
"Os julgamentos de casos
paradigmáticos como o da estudante paulista que pediu a morte
de nordestinos via Twitter, após
as eleições presidenciais de 2010,
embora sejam relevantes para
chamar atenção da população para
esse problema, não parecem suficientes no enfrentamento dos
danos causados", exemplifica. Para
suprir essa lacuna, a pesquisadora
sugere legislações e políticas públicas que adotem disposições de
prevenção e valorização da diferença no meio virtual.
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Para especialistas, anonimato
encoraja posicionamentos
radicais na Internet

FOTO: SIMONE MARINHO/CORTESIA

Das artes
plásticas à
filosofia, da
televisão às
salas de aula,
a gaúcha
Marcia Tiburi
transita por
vários
ambientes
para discutir
questões
éticas e
estéticas. Ao
Tribuna
Parlamentar,
ela falou da
disseminação
do ódio nas

Para Marcia, ódio pode ser manipulado

ruas e nas redes sociais, sobre a qual vaticina: “a covardia é a
postura inerente ao fascismo”.

humana. “Os insultos dizem mais
do outro do que de mim. São pessoas
que se baseiam na emoção e não
conseguem sustentar ideias utilizando a razão”, afirma Deborah,
frisando que recebeu também muitos
comentários machistas, com piadas
e ofensas. “Fora isso, sou grata aos
que mandaram mensagens de força
e apoio. É para essas pessoas que
direciono minha atenção”, ressalva.
Para o cientista político Juliano
Domingues, professor da Universidade Católica de Pernambuco, esse
tipo de comportamento, no Brasil,
relaciona-se com a cultura política
autoritária do País. Segundo ele, o
ódio na política ganhou força
especialmente no contexto acirrado
das eleições de 2014. O autor de
pesquisas sobre a relação entre
democracia e mídia ressalta também
que o ambiente das redes sociais
estimula o fenômeno. “Ao não se
sentir só, ao ter a percepção de que
muitos compartilham da sua visão
de mundo, o intolerante se sente
incentivado a se manifestar”, observa.
Domingues avalia que a comunicação mediada pelo computador
reduziu o custo de manifestação,
encorajando pronunciamentos na
forma de postagens em detrimento
de ações presenciais nos ambientes
tradicionais de ações políticas
coletivas, como sindicatos e partidos.
“Ganha a disputa pela visibilidade

Tribuna Parlamentar - Ataques
verbais e até agressão física a
figuras públicas, por seus
posicionamentos políticos, têm
sido observados. Além disso, as
mensagens de ódio proliferam nas
redes sociais. Para onde apontam
esses fenômenos?
Marcia Tiburi - O ódio, como
qualquer outro afeto, pode ser
manipulado. E também as emoções, tornadas mercadorias,
podem entrar ou sair da moda.
Os discursos midiáticos e religiosos usam amor e ódio conforme necessidades. Nesse cenário, a política é aniquilada,
porque depende de afetos positivos que criem relações construtivas. Na destruição das instituições e das relações humanas,
falar de antipolítica faz sentido.
Ao mesmo tempo, essa é a política que nos resta.
TP - De onde partem os discursos
que movimentam o que você chama
de "máquina movida pelo ódio”?

nas mídias sociais o discurso que
mais se propagar. Como temos uma
cultura política autoritária em vários
setores da sociedade, o discurso
intolerante leva vantagem”, explica.
A deputada Teresa Leitão (PT)
indica que o fenômeno aponta para

CORTESIA

“Os insultos dizem mais
do outro do que de mim”
(Deborah Fabri)

“um caminho perigoso de criminalização da política”. A parlamentar
atribui as ocorrências à “insatisfação
de setores conservadores da sociedade com o nível de politização e
organização do povo” e afirma que
o direcionamento dessas ações é dado
pela mídia. Para ela, os políticos

MT - O próprio Estado aciona
com facilidade essa máquina autoritária. Os poderes estabelecidos — sobretudo, o poder midiático, responsável, junto com
as religiões, pela manipulação
dos afetos — dependem do uso
da violência, e o ódio é justamente o afeto que move à violência. O ódio é apenas o combustível dessa máquina.
TP - Qual o papel das redes sociais
para a disseminação do ódio?
MT - As redes sociais são meios
de reprodução de mentalidades.
Elas funcionam gerando ideias
e sentimentos. Como são meios,
podem ser usadas para o que for
preciso. Se quisermos disseminar
ódio ou amor, a escolha é dos
usuários. Como todas as redes
acionam o narcisismo mais
banal, só quem tem muita consciência de si e do outro será capaz de escapar ao encanto da
tentação populista que lhes é
própria.
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precisam agir com cuidado redobrado
para não insuflar o ódio na população: “Nossas posturas precisam ser
muito pensadas, para não corroborar
com esse tipo de movimentação”.
Líder do PSDB na Alepe, o deputado Antônio Moraes considera
que “qualquer tipo de agressão é lamentável e deve ser repudiado”. Citando casos de perfis falsos e “blogs
sem responsabilidade com a notícia”,
o parlamentar defende uma regulação que permita o acompanhamento
das postagens, embora não se possa
proibi-las. “É preciso diminuir a tensão criada no País, para haver um
debate sóbrio de ideias no campo
político. Esse agravamento só faz
enfraquecer as instituições políticas”,
avalia.
Em seu livro Como Conversar com
um Fascista, a filósofa e professora
da Universidade Presbiteriana
Mackenzie Marcia Tiburi chama
atenção para a irrupção do ódio na
sociedade civilizada, emoção cada
vez menos evitada e mais “autorizada”. Em entrevista por e-mail ao
Tribuna Parlamentar, a autora
acrescenta que não se trata de um
sentimento natural, mas de um “afeto manipulado”. “As pessoas pensam
que sentem ódio porque não há como
não sentir, mas não sabem que estão
sendo ‘co-movidas’ a sentir isso”, diz
ela, que sublinha o caráter antipolítico
por trás das ações (saiba mais na
entrevista abaixo).

TP - Na sua avaliação, vivemos
“tempos fascistas”. Fala-se muito
de que o contexto de polarização
política no País está por trás de
uma radicalização de posicionamentos. Isso procede? Ou os
“tempos fascistas” também são
observáveis em outros países?
MT - Épocas diversas produzem
fascismos diferentes. O que eu
chamo de fascismo é uma operação imaginária, de linguagem,
na qual os preconceitos são expostos de uma maneira que, em
momentos não fascistas, causariam vergonha. Uma espécie de
vale-tudo em que a lei antidemocrática do mais forte entra
em vigência. Aqueles que são
considerados fracos são maltratados, rechaçados, humilhados de um modo ostentatório e
publicitário. No Brasil atual,
usam-se principalmente as redes
e a agressividade possível para
manifestar força. Fácil ver que
é a covardia a postura inerente
ao fascismo.
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FINANÇAS PÚBLICAS

Incentivo para a boa gestão
Índices sociais e ambientais positivos garantem mais
recursos do ICMS para municípios pernambucanos
Edson Alves Jr.

Prefeitura de São Bento do
Una (Agreste) enfrentou
em 2015 um problema no
tratamento de lixo, quando o
aterro sanitário utilizado pela
cidade perdeu a licença de funcionamento. Para a população local, não se tratava apenas de uma
questão ambiental e legal, mas
financeira: por não ter acesso a
um sistema regulamentado de
descarte de resíduos sólidos, o
município deixou de receber uma
dotação que chegou a R$ 581 mil
no ano anterior.
O valor é referente à parcela do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
distribuída pelo Governo do Estado
entre as localidades com bom
desempenho em educação, saúde,
segurança pública e meio ambiente. “Tivemos que correr para
ajudar a regularizar a licença e
voltar a receber os repasses”, relata a prefeita Débora Almeida,
que conseguiu resolver a situação
no ano seguinte. Com a verba do
chamado ICMS Socioambiental,
previsto no artigo 2º da Lei Estadual nº 10.489/1990, seria possível
pagar – com folga – os R$ 350
mil anuais para a utilização do
aterro, pertencente à cidade vizinha, Lajedo.

A

De acordo com a Constituição
Federal, 25% do repasse de ICMS
devido aos municípios podem ser
definidos por legislação estadual.
Em Pernambuco, o uso de critérios
sociais e ambientais para a distribuição desse montante começou
em 2002. Atualmente, 12% do ICMS
– quase R$ 500 milhões – premiam o desempenho de políticas
em áreas específicas (ver quadro).
“Estamos enfrentando duas crises: a queda de arrecadação e a seca.
Qualquer dinheiro a mais é importante para custear os nossos programas”, complementa Débora. A
gestora destaca que, em 2014, São
Bento do Una recebeu também R$

a capacidade dos gestores de superá-las”, argumenta.
OPORTUNIDADES
Artigo produzido pela Consultoria Legislativa da Alepe e publicado na Revista de Estudos Legislativos da instituição revela,
ainda, outras chances para os prefeitos aumentarem os ganhos com
o ICMS. O estudo reúne locais do
Estado que têm “importância biológica alta”, segundo o Atlas da
Biodiversidade da Agência Estadual
de Meio Ambiente (CPRH), mas
ainda não possuem áreas de proteção ecológica. “Municípios do Sertão como Parnamirim, Petrolândia
e Triunfo têm potencial para cria-

835 mil pela baixa mortalidade infantil (o quinto maior valor do Estado) e R$ 367 mil pela nota obtida
no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb). Somando
os itens socioambientais, o município alcançou R$ 2,2 milhões em
arrecadação somente naquele ano.
“Pernambuco reúne tanto
regiões com déficit histórico de
desenvolvimento quanto importantes polos. O critério econômico
beneficia desproporcionalmente
alguns municípios, como Ipojuca,
que conta com o Polo de Suape”,
constata o deputado Rodrigo
Novaes (PSD). Na avaliação dele, o
ICMS Socioambiental é uma maneira de equalizar problemas regionais. “É justamente onde há
dificuldades que se deve estimular

ção de Unidades de Conservação”,
expõe. Situados na Região Metropolitana do Recife, Itapissuma
e Itamaracá, por exemplo, chegaram a receber mais de R$ 3 milhões
(cada) pela existência de reservas
em seus territórios.
“Outro instrumento interessante para os novos gestores é a
Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN), em que uma propriedade privada recebe selo de
preservação ambiental do Poder
Público”, indica o economista Luiz
Honorato Jr., da Universidade de
Brasília (UnB). “É uma iniciativa
quase sem custo que é remunerada
pelo ICMS Socioambiental, inclusive com a possibilidade de ter
atividade econômica no local”,
acrescenta.

Critérios deverão sofrer mudanças em 2018
Recentemente modificada pela
Lei Estadual nº 15.929/2016, a
norma que regula o ICMS Socioambiental prevê, para 2018,
a retirada de dois critérios: o
que diz respeito à proporção da
população e o utilizado para
compensar as perdas que os
municípios possam ter de um
ano para o outro, chamado de
“Diferença Positiva” (ver quadro). O objetivo é ampliar ainda
mais os recursos destinados à
educação e ao meio ambiente.

A mudança deveria ter entrado
em vigor desde 2013, mas foi adiada
a pedido do Poder Executivo estadual, devido aos impactos financeiros estimados nas contas dos municípios. “A análise de dados econômicos dos dois últimos anos servirá para decidir sobre a manutenção da norma atual ou a aplicabilidade de novos indicadores”, informou, em nota, a Secretaria da
Fazenda de Pernambuco (Sefaz).
O incentivo pelo desempenho
em educação é o que sofrerá maior

impacto, com aumento de 3 para
10% – ou de cerca de R$ 74 milhões
para R$ 248 mi, considerando os
dados de 2014. O número de matrículas de alunos no Ensino Fundamental vai responder, sozinho, por
5% de todo o valor distribuído. A
avaliação do conhecimento dos estudantes no 3º ano do Fundamental,
o número de matrículas na Educação
Infantil (creches) e a nota no Índice
de Desenvolvimento da Educação
de Pernambuco (Idepe, similar ao
Ideb) também serão considerados.
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Sem surpresas na
hora de pagar a conta
Bares, lanchonetes e restaurantes são obrigados a informar
sobre o serviço de couvert artístico em cartazes e cardápios
RINALDO MARQUES
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Abaixo-assinado de
1842 cobrava
presença de juiz de
paz em São Lourenço
de Tejucupapo
Conciliar, julgar pequenas demandas, evitar a formação de
quilombos e, até, obrigar “vadios e mendigos a viver de trabalho honesto”. Essas eram algumas das atribuições dos juízes de paz no início
do século 19. Sentindo, por mais de um ano, a ausência dessa figura
responsável pela “manutenção da ordem” na então Freguesia de
São Lourenço de Tejucupapo (localizada no município de Goiana, Mata
Norte), o padre Antônio Julião encaminhou à Assembleia Legislativa
Provincial de Pernambuco uma petição solicitando a eleição de um
magistrado para a igreja paroquiana.
De acordo com o abaixo-assinado, desde janeiro de 1841, os habitantes do distrito viam-se “forçados a mendigar justiça entre os
juízes vizinhos”. No documento, datado de 26 de fevereiro de 1842,
o vigário ainda apontava a infração da Lei Imperial de 15 de outubro
de 1827, a qual estabelecia a presença de um juiz de paz e de um suplente em cada uma das freguesias e das capelas filiais curadas.

Cobrança está restrita à área da apresentação. Na Atlântico, contribuição é optativa
Ivanna de Castro

r a um restaurante, ser surpreendido por uma apresentação artística não anunciada e, depois, pela cobrança dela
é uma prática que pode constranger
os clientes e violar os direitos do
consumidor. Para coibi-la, a Assembleia Legislativa aprovou, em
junho do ano passado, a Lei
Estadual n° 15.842/2016, que obriga
bares, lanchonetes e restaurantes
do Estado a disponibilizar, de maneira ostensiva e acessível, informações referentes à cobrança
do couvert artístico. A norma já
está em vigor.
De acordo com a medida, proposta pelo primeiro-secretário da
Casa, deputado Diogo Moraes (PSB),
os estabelecimentos comerciais que
oferecerem atrações pagas deverão
afixar cartazes que mostrem os dias
e horários das apresentações, valor
a ser cobrado do cliente e o percentual destinado ao artista. As informações têm que constar, inclusive,
nos cardápios.

I

A lei também faz restrições à
cobrança do couvert: fica proibido
exigir o pagamento da taxa nos casos
de mera reprodução de música
ambiente ou de jogos em telões. Além
disso, o pagamento só pode ser
exigido de consumidores que estejam
em ambientes onde seja possível
usufruir integralmente da atração
artística.
Tais regras já são parcialmente
cumpridas pelo restaurante e pizzaria
Atlântico. Na unidade do bairro das
Graças, no Recife, que conta com
dois andares, o estabelecimento
cobra o couvert apenas dos clientes
que estejam no salão do primeiro
piso, onde Maestro Abelha faz suas
apresentações ao piano.
O restaurante ainda informa, nos
cardápios e em placas, que o pagamento da taxa é opcional. “A ideia
é tornar o ambiente mais agradável
para o cliente fazer sua refeição. No
entanto, ele só contribui se tiver
interesse”, explica o gerente da casa,
Leonildo Alves, informando que fará
as adequações necessárias para o
atendimento total da norma.
Gerente de Fiscalização da
Coordenadoria Estadual de Proteção

e Defesa do Consumidor (ProconPE), Roberto Campos explicou que
antes de começar a fiscalizar o
cumprimento da prática, o órgão
programará ações educativas para
orientar os comerciantes sobre a
nova lei. Após esse momento, os
estabelecimentos que descumprirem as determinações ficarão sujeitos
às penalidades administrativas
previstas no Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n° 8.078/
1990), como pagamento de multas
e, até mesmo, a cassação da licença
de funcionamento.
“A iniciativa veio, sem sombra de
dúvidas, beneficiar o consumidor,
garantindo a ele seu direito básico à
informação. O comunicado deve ser
ostensivo, permitindo que o cliente
saiba da atração e tenha a opção de
acompanhá-la ou não”, avaliou
Campos. Além de evitar surpresas e
constrangimentos para o cliente com
o valor final da conta, o deputado
Diogo Moraes destaca outra vantagem: “A classe artística também
será beneficiada, uma vez que a lei
torna obrigatória a divulgação do
percentual destinado ao profissional”.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico do
Legislativo. Petição de Antônio Julião, de 26 de fevereiro de
1842. Acervo do Arquivo Geral da Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco. Coleção de Leis do Império do Brasil 1827, Página 67, Vol. 1 pt. I (Publicação Original). Acervo da
Câmara dos Deputados.
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Lei e fé reabrem discussão sobre aborto no Brasil
HENRIQUE QUEIROZ

Decisão do STF e posicionamento do Papa Francisco
provocam novas reflexões acerca da prática que
representa a quinta causa de morte materna no País
Eliza Kobayashi

m aborto por minuto. Essa é
a realidade no Brasil, de
acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto (PNA) 2016. Realizado pela Anis - Instituto de Bioética, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério
da Saúde, o estudo foi divulgado em
dezembro do ano passado, quando
coincidiu com dois fatos inéditos que
reacenderam o debate sobre o tema:
a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) de descriminalizar a
prática até o terceiro mês de gestação
e a autorização do Papa Francisco
para ampliar o perdão às mulheres
que provocaram a interrupção da
gravidez indesejada.
Apesar de proibido pela legislação
brasileira (Decreto-Lei nº 2.848/
1940) – exceto nos casos de estupro,
risco de vida para a mãe e feto anencéfalo –, mais de meio milhão de
mulheres recorreram ao procedimento ilegal em 2015, segundo a
PNA. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) estima que cerca de 47
mil morram todos os anos no mundo
por complicações relacionadas a

U

abortos clandestinos. No Brasil, um
relatório elaborado pelo Governo
Federal aponta que essa é a quinta
causa de morte materna.
Para o obstetra Olímpio Moraes,
gestor executivo do Centro Integrado
de Saúde Amaury de Medeiros
(Cisam) – uma das mais tradicionais
maternidades públicas do Recife –,
a maior parte dessas mortes poderia
ser evitada se a prática não fosse
criminalizada. “A mulher não abre
mão de fazer um aborto só porque
é crime. Ela apenas deixa de procurar
ajuda especializada, ficando mais
vulnerável a complicações e a uma
nova gravidez indesejada”, observa.
O especialista ressalta ainda que,
por medo de serem hostilizadas ou
denunciadas, muitas pacientes
acabam omitindo a informação para
o médico quando precisam recorrer
ao hospital após um procedimento
clandestino malsucedido. “Com o
diagnóstico errado, o tratamento
acaba não sendo eficaz e a mulher
pode até morrer”, adverte Moraes.
Em novembro do ano passado,
ao julgar um caso ocorrido no Rio de
Janeiro, o STF considerou que a prática, quando realizada até o terceiro
mês de gestação, não configura
crime. Apesar de o entendimento

estar restrito a um caso específico,
o veredito abre precedente para a
descriminalização do aborto no País.
A posição é a mesma do Conselho
Federal de Medicina (CFM). A
entidade defende que tanto a mulher
quanto o médico tenham autonomia
na decisão sobre uma gravidez de
risco ou indesejada. A representante
do Conselho Regional de Medicina de
Pernambuco (Cremepe) e presidente
da Associação de Ginecologistas e
Obstetras de Pernambuco (Sogope),
Maria Luiza Menezes, explica que,
até a décima-segunda semana de
gestação, a interrupção é considerada
segura, “desde que realizada em um
ambiente hospitalar e acompanhada
por profissionais médicos”. “Isso
protege a paciente de ter que recorrer
a um procedimento clandestino,
podendo pagar muitas vezes com a
própria vida”, pontua.
Os argumentos enfrentam resistência de diversos setores no Brasil,
especialmente daqueles ligados à
Igreja Católica e a algumas correntes
evangélicas. Para muitos cristãos, a
vida se forma já no momento da
concepção, e interromper a gravidez
é considerado pecado grave. Na
Câmara dos Deputados, parlamentares da chamada “bancada evangélica” prometeram apresentar uma
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) para endurecer a legislação
relacionada ao tema.
Na Alepe, a decisão do STF
também foi criticada. Em Plenário,
o deputado Pastor Cleiton Collins
(PP) afirmou considerar a sentença
inadmissível. “Essa é uma decisão
injusta, que vai influenciar juízes de
todo o Brasil”, afirma. Para ele, essa
discussão extrapola o campo da
religião. “É uma questão da vida.
Acho que os três Poderes e a sociedade têm que trazer medidas para
valorizar a vida e o ser humano.”
Já o deputado Rodrigo Novaes
(PSD) considerou equivocada a
determinação, por estipular um
período em que a interrupção pode
ser permitida. “Tecnicamente, respeitaria a decisão se o entendimento
fosse para o aborto em qualquer

Pesquisa indica que 500 mil mulheres recorreram ao aborto em 2015
situação. Mas imaginar que a vida
tem prazo de validade ou tentar ter
discernimento de quando há vida no
feto é algo que supera a compreensão
do homem”, argumenta.
O parlamentar acredita que a
legislação atual sobre o tema já é
equilibrada, opinião que é compartilhada pela deputada Priscila Krause
(DEM). Ela classificou a decisão do
Judiciário como “usurpação de
poder”. “O assunto deve ser debatido
de forma ampla com toda a população, e a representação da sociedade
está no Congresso Nacional, e não no
STF”, defende.
O tema foi abordado pelo Papa
Francisco, em dezembro, quando
concedeu aos sacerdotes o poder de
absolver mulheres cristãs que tenham realizado aborto, prerrogativa
antes exclusiva dos bispos. O padre
José Severino de Arruda, da Paróquia
de São Judas Tadeu, no Recife, interpreta que o ato teve como objetivo
apenas simplificar o rito e não sinaliza uma flexibilização da Igreja. “Em
relação à doutrina, não mudou nada.
A Igreja é defensora da vida e jamais
passaria pela cabeça de um papa ser
favorável ao aborto, pois sabemos
que isso significa matar um inocente
sem direito à defesa”, acredita.
A coordenadora da organização
não-governamental (ONG) Católicas
pelo Direito de Decidir, Rosângela
Talib, tem outra avaliação. Para ela,
o perdão e a misericórdia são valores
que devem ser vividos na prática
cristã. “É importante se colocar no
lugar da mulher e compreender os
motivos que a levaram a optar pelo
aborto”, pondera. “Elas devem ter o
direito de se utilizar da própria

consciência, bem como livre arbítrio
para tomar esse tipo de decisão
difícil.”
Educadora do Instituto Feminista
para a Democracia SOS Corpo, Sílvia
Camurça defende que a legislação
garanta condições iguais para todos,
independentemente da fé de cada
um. Ela avalia que o País ainda
precisa passar por uma mudança
cultural profunda para que a mulher
conquiste a autonomia de decidir
sobre o próprio corpo. “Para a gente
conseguir que as mulheres tenham
uma vida inteiramente livre e sejam
donas do próprio nariz, o direito de
ser ou não mãe tem que estar
colocado para elas. Mas esse direito
é sempre negado”, ressalta.
No ano passado, um estudo
divulgado pela OMS mostrou que,
nos países onde o aborto é permitido,
o número de procedimentos têm
diminuído. No Uruguai, por exemplo, onde a prática foi descriminalizada em 2012, a taxa de desistência
de mães que pretendiam abortar
aumentou em 30%.
Assim como a classe médica, essas
organizações defendem a educação
sexual nas escolas e o acesso irrestrito aos métodos contraceptivos como medidas para, antes de tudo,
evitar a gravidez indesejada. O médico Olímpio Moraes explica que um
atendimento estruturado, com políticas públicas específicas e acompanhamento psicológico, ajuda na
decisão. Além disso, a mulher é bem
orientada para não reincidir numa
gestação indesejada. “É um serviço
que humaniza a relação da sociedade
com o ato da gravidez”, conclui Sílvia
Camurça, do SOS Corpo.

