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O MELHOR DE TIRAR 10 NO RANKING
NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA É PODER
DIVIDIR ESSA NOTA COM VOCÊ.
Portal da Transparência do Recife. Desde 2014, prêmios e reconhecimento
de quem faz um trabalho muito acima da média .
O Portal da Transparência do Recife tem um grande número de visualizações e também de prêmios. De um lado,
temos a Controladoria Geral do Município (CGM), informando a população sobre ações, programas e dados como
receitas, planejamento orçamentário e remuneração dos servidores. Do outro, o cidadão, procurando ficar por dentro
das aplicações dos recursos. E agora, neste ano, nosso compromisso com você continua. Novos dados de 2017 já estão
disponíveis para consulta. É o Portal, como sempre, deixando tudo bem transparente para todo mundo ver.
PRÊMIOS
E RECONHECIMENTO
CONFERIDOS
AO PORTAL:
2014
Capital do país mais
transparente pela ONG
Contas Abertas.

2015
Único município a alcançar o
nível desejado de transparência,
pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE).
Capital mais transparente
do Nordeste, segundo a
Controladoria Geral da União
(CGU).
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2016
Nota 10 na avaliação do
Projeto Ranking Nacional da
Transparência.
Única cidade classificada como
Desejável, a graduação mais
alta no Índice de Transparência
dos Municípios, pelo Tribunal
de Contas do Estado (TCE).

2017
Nota 10 no Escala Brasil
Transparente (EBT), avaliação
realizada pela Controladoria
Geral do Município (CGM).

EDITORIAL
Caros leitores,

Revista da Associação
do Ministério Público
de Pernambuco - AMPPE
Nº 10 – Junho de 2017

EXPEDIENTE
EDITORA E REVISORA: Aline van der Linden
TEXTOS: Aline van der Linden, Natália Corrêa e
Thaís Lima
FOTOS: Aline van der Linden, Antônio Melcop,
Keila Vieria, Marcela Cintra e Natália Corrêa
DIAGRAMAÇÃO: Paula K. Santos
FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO: Juliana Santos
IMPRESSÃO: CCS Gráfica
TIRAGEM: 1.000 exemplares
Distribuição gratuita
Os artigos assinados não refletem
necessariamente a opinião
da diretoria da AMPPE.

O cenário não é dos melhores. O país mergulhado em crises econômica e política. Instituições em confronto e perdendo a pouca legitimidade que conquistaram.
O momento é caracterizado por diversas tentativas de imposição de retrocessos,
sem discussão adequada, completamente dissociados da vontade da maioria da
população. As saídas pensadas pelo establishment pressupõe o impulso de reformas e não o primado da democracia. Nesse passo de ultraliberalismo econômico, são naturalizados os ataques aos direitos sociais e ao seu defensor por excelência, o Ministério Público. Precisamos sobreviver ao reformismo ilegítimo, fruto
de um plano não submetido às urnas. A superação passa pela renovação das relações com os movimentos sociais e (re)aproximação de suas bandeiras históricas,
notadamente a priorização da defesa dos Direitos Humanos.
No contexto, para mais uma edição da Dfato, buscar inspiração na história de
bravura e resistência do povo pernambucano, especialmente na Revolução Republicana de 1817 em seu bicentenário, foi um desafio extremamente prazeroso. Afinal, os patriotas daquele tempo permanecem vivos em nossa memória,
alimentando a luta pela liberdade e contra a opressão. Daí a oportunidade de
abordar a redução dos direitos da população, a intolerância religiosa, a moradia, dentre outras questões.
Com esta pauta, lançamos nossa revista, alinhada ao momento e aos interesses da sociedade e de nossos associados. Com trabalho e união, respeitadas as
divergências e assegurado o espaço para a livre manifestação da crítica, podemos enfrentar todas as dificuldades. E na sabedoria de Hélder Câmara busquemos a força para a caminhada. “Quando os problemas são absurdos, os desafios se tornam apaixonantes.”
Roberto Brayner Sampaio
Presidente da AMPPE
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POR UMA CIDADE
MAIS JUSTA
FRANCISCO SALES DE ALBUQUERQUE

P

elo percurso que antecedeu sua
chegada ao Ministério Público, não
seria diferente a dedicação incansável
pelas causas coletivas, sobretudo
nas questões do direito à cidade, da
moradia adequada e da posse segura.
O procurador de Justiça Francisco
Sales de Albuquerque, natural de
Cajazeiras, Paraíba, trabalhou no
Gabinete de Assessoria Jurídica às
Organizações
Populares
(GAJOP),
vinculado ao Movimento Nacional
de Direitos Humanos, quando foi
advogado de diversas comunidades
recifenses. Conhece de perto as
necessidades da população mais
pobre da cidade e batalha para que
o Recife se torne cada vez mais justo.
Por duas gestões seguidas (entre os
anos de 2003 a 2007) esteve à frente
da Chefia do MPPE, tempo marcado
pela forte atuação na estruturação dos
órgãos especializados, quando foram
criadas, entre outras, as Promotorias
Agrária (de Defesa da Função Social
da Propriedade Rural), de Educação,
de Habitação e Urbanismo, do Idoso,
da Saúde e do Transporte. Firme na
luta, Sales contou para a Dfato sobre
a realidade do Recife no quesito da
moradia, a importância do olhar
atento do MP à causa e seus sonhos
de futuro para a cidade. Confira!
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DFATO Na sociedade a gente vê
os direitos individuais terem um
respaldo jurídico muito mais efetivo
do que os direitos sociais, a exemplo
da moradia. O senhor concorda com
essa afirmação?
SALES Penso ser esta uma visão
de sociedade. Não é uma questão
apenas do sistema de Justiça.
O sistema de Justiça reflete o
individualismo que hoje é algo
ínsito a quase todas as sociedades,
principalmente
quando
são
periféricas, com graves problemas na
representação política e com déficits
de democracia, tidas por frágeis e
tardias. Eu vejo dessa forma. Acho
que você tem razão quando diz que
geralmente se dá muito mais valor a
garantias individuais que aos direitos
sociais, não que elas não sejam
importantes. Isto se deve ao fato de
que a efetividade e a justiciabilidade
dos direitos sociais terem sido objeto
de grandes e demoradas discussões
na doutrina e na jurisprudência, seja
nacional, seja internacional. Porque
se dizia que os DHESCAs - os Direitos
Humanos
Econômicos,
Sociais,
Culturais e Ambientais - não eram
dotados de eficácia imediata. Eles
sempre estavam atrelados à questão
econômica dos países.

"A EXPERIÊNCIA DO RECIFE NA QUESTÃO DAS ZEIS, NÃO
OBSTANTE PIONEIRA E DE VANGUARDA NO BRASIL, É QUASE
INVISÍVEL COMO PROBLEMA A SER RESOLVIDO"

Então, continua sendo uma luta,
principalmente nos países periféricos,
fazer com que esses direitos sejam
efetivamente
respeitados.
Há
dificuldades até porque, como eu
digo sempre, o próprio sistema de
Justiça, no caso do Brasil, não foi
preparado para fazer face a essa
demanda. Sempre lembro de Raul
Zaffaroni, jurista e magistrado
argentino, quando diz que "os
direitos, de qualquer natureza,
fundam-se em um tripé: consagração
legislativa, previsão dos meios
para reclamá-los e estruturação do
setor estatal que torne efetivas as
reclamações”. No caso brasileiro,
apesar dos lentos avanços, o
sistema de Justiça ainda é muito
arcaico, deficitário, na organização
dos setores estatais responsáveis
por tornar efetivas as inúmeras
reclamações do povo. Quando não
são inexistentes, são insuficientes.
E trazendo especificamente pro
caso do direito humano à moradia
adequada, dada a centralidade do
sistema de Justiça nesta matéria, este
déficit é uma realidade insofismável
e trágica. A experiência do Recife
na questão das Zonas Especiais de
Interesse Social, as ZEIS, não obstante
pioneira e de vanguarda no Brasil,
é quase invisível como problema a
ser resolvido. Não estava, até bem
pouco tempo, no radar do Poder
Judiciário. O Ministério Público até
que especializou mais os seus órgãos,
temos a Promotoria Agrária, de Defesa
da Função Social e da Propriedade

Rural, a de Habitação e Urbanismo e
outras, mas quando você olha para os
demais atores do sistema de Justiça,
sobretudo do Poder Judiciário e da
Defensoria Pública, ou você não tem
essas correspondentes estruturas, ou
elas são insuficientes.
DFATO A que pé anda a questão da
moradia no Recife?
SALES Recife tem quase metade
da sua população vivendo em
habitações subnormais, nas nossas
comunidades periféricas. São mais
de 500 comunidades que vivem em
sistemas de habitação inadequada,
sem infraestrutura urbana, sem coleta
de lixo, convivendo com baratas,
ratos, com esgotamento a céu
aberto. É uma demanda séria, que
exige conhecimento e, sobretudo,
comprometimento.
Recentemente
foi editada a Medida Provisória nº
759/2016, que trata da questão da
regularização urbanística e fundiária
e quase não se teve discussão no
Congresso Nacional. Não fossem os
movimentos sociais, ela teria passado
ao largo de todas as instituições,
inclusive do Ministério Público. É
discutível no conteúdo e na forma
com que ela foi editada, no apagar
das luzes do ano de 2016, 26 de
dezembro, sem prévia discussão com
os movimentos sociais e quase sem
nenhuma discussão nas Comissões
Permanentes do Congresso Nacional.
Só teve porque os movimentos
sociais criaram uma grande discussão
via mídias digitais, dado que a
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grande imprensa, por seus interesses
econômicos e fundiários, não tem
nenhuma intenção de que melhore
a regularização para os pobres. E
nisso a medida provisória é pródiga,
ela melhora para a classe rica e
piora a forma, cria mais exigências,
para a regularização da posse, da
propriedade para as classes mais
pobres. Torna mais difícil do que já é.
E é uma realidade extremamente
dura… eu diria que qualquer pessoa
que tem um pouco de solidariedade
humana se incomodaria, porque as
condições de habitabilidade do povo
pernambucano são extremamente
ruins. É muito importante que o MP
volte suas vistas para essa questão.
Que estruture os seus órgãos de
execução, dotando-os de promotores
especializados e de servidores
concursados, inclusive, urbanistas,
engenheiros, arquitetos etc.
DFATO Quais processos precisam de
um olhar especial, de celeridade em
sua solução? Como proceder?
SALES Nós temos inúmeras ocupações
hoje com reintegração de posse
requeridas pelos proprietários e
concedidas pelo Judiciário e o poder
público tem que ter um olhar muito
especial para essas áreas, sob pena,
nos despejos forçados, de serem
desalojadas milhares de famílias,
idosos, crianças, deficientes. Então,
o primeiro movimento é para que
o poder público se incomode com
a vida dessas pessoas, que aloque
recursos orçamentários e financeiros
para desapropriação e urbanização
dessas áreas. No caso específico de
despejos involuntários de ocupações
recentes, a normativa internacional e
a nacional têm uma série de regras
para que possam, eventualmente e
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em último caso, serem efetivados.
Então, é muito importante esse
primeiro olhar. O segundo olhar, em
nível de importância, é com aquelas
áreas que já estão consolidadas. Tem
pessoas que vivem nessas áreas há
mais de 90 anos, com bisnetos, e o
título de posse não é regularizado.
Tem ações judiciais de usucapião que
tramitam no Poder Judiciário há mais
de vinte anos.
É necessário que a gente, da mesma
forma como dá prioridade legal a
várias outras questões, também dê
prioridade a essas pessoas. E cabe
ao MP pedir essa prioridade, forçar
para que o sistema de Justiça tenha
um outro olhar para essas questões,
porque usualmente não o tem. Essa
construção é de todos que compõem
essa instituição, não apenas de um
procurador ou de um promotor
de Justiça. É uma luta de todos
que acreditam que o MP tem essa
finalidade.
DFATO
Considerando a história
da formação da cidade do Recife,
poderia elucidar um pouco a questão
da terra e a regularização das ZEIS?
SALES O reconhecimento dessas áreas
ocorreu no final da década de 70 e
início da década de 80, mas adquire
mais força com a redemocratização,
com a primeira eleição para prefeito
das capitais. Precisamente em 1987,
com a promulgação da Lei municipal
nº 14.497, fruto da pressão das
comunidades e de organizações da
sociedade civil, como a Comissão de
Justiça e Paz, GAJOP, CEAS, ETAPAS,
entre outras. O movimento foi
capitaneado por Salvador Soler, talvez
o pai dessa ideia das ZEIS. Houve
uma grande discussão e mobilização
das comunidades para que o então

prefeito Jarbas Vasconcelos e a
Câmara de Vereadores regulassem
o que se entendia por ZEIS e que,
assegurada a posse da terra, criasse
um sistema participativo para
regularização dessas mesmas áreas.
No primeiro momento, essa lei,
que é uma das leis de vanguarda
nesta matéria no país, teve uma
grande eficácia, pois garantiu que
as pessoas ficassem naquelas áreas.
Isso porque quando uma área era
transformada em ZEIS, a partir do
momento em que havia a aprovação
do zoneamento, o capital imobiliário
perdia o interesse por aquela área,
dada a proibição de remembrar
lotes. A luta do capital imobiliário
hoje é para reduzir alguns perímetros
ou para retirar a denominação de
ZEIS, mas este é um processo mais
demorado, que enfrenta mais
resistências. Lá atrás, essa política
pública foi vanguarda e, anos depois,
já nos anos 2000, os setores públicos
municipais, sobretudo da Autarquia

Francisco Sales
de Albuquerque
é o 18º procurador
de Justiça Cível
do MPPE.

"HOJE NÓS TEMOS CIDADES
QUE DA FORMA COM QUE
ESTÃO SE CONSTRUINDO NÃO
SÃO SUSTENTÁVEIS NEM DO
PONTO DE VISTA SOCIAL,
TAMPOUCO AMBIENTAL"

de Urbanização (URB) do Recife, que
cuidava desta matéria começaram a
ser paulatinamente desestruturados.
Hoje, Recife está na retaguarda de
outros municípios brasileiros. Essa
política encontra-se totalmente
atomizada e sem força política ou
institucional para ser levada adiante.
Uma das razões talvez seja porque essa
questão da terra sempre foi objeto de
grande dissenso e discussão entre
os atores sociais, principalmente
nas regiões de donos de engenho,
onde o coronelismo vicejou durante
muito tempo. Por outro lado, os
atores do sistema de Justiça, de uma
maneira geral, são recrutados desse
estrato social. Ou seja, boa parte dos
que entram no MP, na DP, na PGE e
na Magistratura reproduzem esses
valores, essas qualidades e defeitos
que nos forma e informa. Por isso,
é importante que, nessa questão
da terra, a Instituição Ministério
Público vocalize claramente a defesa
desse direito humano para que os

seus agentes possam ter um olhar
mais atencioso para o direito a uma
cidade sustentável, sobretudo nas
Zonas Especiais de Interesse Social.
O objetivo hoje dos encontros sobre
o papel do sistema de Justiça na
regularização das ZEIS, que temos
feito no Ministério Público, em
parceria com o CENDHEC e Habitat
para Humanidade - vamos fazer o
terceiro talvez em agosto ou setembro
próximo-, é para que a gente
possa pedir ao Poder Executivo do
município que reestruture esses seus
setores, ao Poder Judiciário e ao MP
para que também reconfigurem sua
institucionalidade, em ordem a que
aquilo que foi promessa na década
de 80 se transforme em realidade,
sob pena de as ZEIS se transformarem
no que eu chamo de Zonas de
Desinteresse Social. Como diz o Fórum
da Reforma Urbana, a cidade não
é um negócio. A cidade é de todos.
Hoje nós temos cidades que da forma
com que estão se construindo não
são sustentáveis, nem do ponto de
vista social, tampouco ambiental.
São cidades violentas, “nervosas”,
cidades excludentes, que tornam o
cidadão refém de uma arquitetura
do medo.
DFATO
Por falar em arquitetura
do medo, como o senhor percebe
o formato no qual Recife vem se
delineando, cada dia mais vertical,
com muros, segregador?
SALES Eu vejo com preocupação.
A requalificação urbana deve ser
feita sempre incluindo pessoas. A
política de exclusão de pessoas para
a periferia, a gente já viu que não
dá certo. Esse tipo de urbanismo
higienista, que exclui a convivência
de contrários e complementares, é
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socialmente danoso. A apropriação
do espaço de algumas áreas do
Recife deve sempre levar em conta
as funções da cidade. Dou como
exemplo negativo dessa apropriação
danosa, a primeira proposta de
ocupação particular do Cais José
Estelita, que, queiram ou não, é
uma área de convivência do povo
recifense, que tem igualmente um
uso público. É uma área que não
pode tão somente ser apropriada
por uma visão mercantilista de
cidade. Observo que as sugestões da
sociedade civil ao projeto originário
o melhorou bastante. Aquela
área poderia ser conjugada como
espaços públicos para uso de toda
a população; deveria conjugar-se
com a rua Imperial, e com as outras
áreas do entorno, como uma forma
de integrar a cidade, e não um
espaço segregado, tão somente para
a construção de grandes edifícios e
uso privado.
Acho
que
aquela
primeira
visão retratava o avanço da
individualização. Espaços privados,
construídos sob o signo do medo,
que é próprio também da nossa
insegurança pública. Quando não se
tem segurança pública, os cidadãos
tendem para essa arquitetura de
proteção, a qual termina reforçando
o medo, causando afastamento entre
as pessoas, pessoas que não se veem.
Quando a gente viaja e vê os usos
mistos, comércio embaixo e moradia
em cima, observamos que isto dá
uma vitalidade às cidades. Cidades
mais arborizadas, mais abertas. Isso
é um modelo que ajuda, no meu
entender, a melhorar a sensação
de segurança, os indicadores de
segurança pública. A questão é que
a população reflete e observa que
não tem com quem contar. Então, ela
conta com a grade, as cercas e com o
muro alto. E essa arquitetura termina
reforçando o próprio medo, porque a
segurança trabalha com uma questão
que é a percepção. A percepção de
segurança pública faz com que o
cidadão use a sua cidade, possa
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"A SITUAÇÃO DO PAÍS NOS LEVA A UMA AUSÊNCIA DE
PERSPECTIVA HOJE. A GENTE VÊ DIREITOS SOCIAIS SENDO
RETIRADOS DE UMA MANEIRA MUITO ACINTOSA CONTRA
A PRÓPRIA POPULAÇÃO. ISSO TRAZ UMA SENSAÇÃO DE
IMPOTÊNCIA. A REALIDADE É ESSA"
“consumir” a sua cidade. Se ele tem
a percepção de que é seguro, ele sai
e anda. Se não tem, esvazia a cidade.
DFATO O que esperar do Recife nesse
sentido nos próximos anos?
SALES A situação do país nos leva
a uma ausência de perspectiva
hoje. A gente vê direitos sociais
sendo retirados de uma maneira
muito acintosa contra a própria
população. Isso traz uma sensação
de impotência. A realidade é essa. Eu
acho que a democratização da gestão
da cidade passa por aí. Hoje você tem
a criação, às vezes, de outros nichos
de democratização, as ZEIS são um
exemplo disso. Um processo que, se
tivesse sido mais bem cuidado, seria
um belo exemplo de democratização
de gestão da própria cidade, a
própria população, a comunidade,
discutindo seu papel dentro de
uma cidade. E isso é educativo, é
pedagógico, enfim, é cultura. Mas
eu acho que essa visão distributivista
da cidade passa pela questão de
se perder um pouco essa lógica da
habitação como ativo financeiro.
Se não se altera essa perspectiva,
esse mesmo desânimo, que não é
somente em relação ao Recife, é em
relação ao país, perdurará.
Joaquim Nabuco, que foi um
grande reformista, tem uma frase
que diz que o mesmo cuidado
com que se construiu você tem
que ter para desconstruir. Não
pode simplesmente, sem pensar
alternativas, chegar e detonar um
“edifício”. Mas, temos, às vezes que
apressar as coisas, pois os "edifícios
sociais" são construídos ao longo de
gerações. E digo isso porque também
há uma transmissão geracional,

inclusive da pobreza, como diria Josué
de Castro. Recife é um exemplo disso.
Sempre foi uma cidade excludente,
que tem donos. A apropriação
privada de espaços públicos da
cidade intensifica essa transmissão
geracional da pobreza. A gente tem
gerações dentro dos mangues, das
palafitas. Temos que ter o cuidado
de criar uma institucionalidade que
barre a verticalização disso. E aí
vem a educação, vem uma série de
coisas. Nós tivemos recentemente,
durante alguns poucos anos, um
corte, que foi muito importante, com
as cotas. As cotas vem em socorro
dessa política de estancar e de tentar
um mínimo de equalização em uma
sociedade extremamente desigual. A
sociedade brasileira, pernambucana,
é extremamente desigual. Então,
a gente tem que ter mecanismos
legislativos, de todas as áreas, inclusive
do sistema de Justiça, porque ele se
coloca muito à parte dessas discussões,
mas é obrigação dele. Ele não pode
ficar invisível. A Constituição disse
que o Poder Judiciário é a última
trincheira da cidadania por conta
da inafastabilidade da jurisdição.
Ou seja, não há possibilidade de eu
não conseguir levar um direito meu
até a Justiça. Então, nessa questão
específica, do direito à cidade, do
acesso à terra, seja rural, seja urbana, o
Poder Judiciário tem uma centralidade
muito grande, só que, repito, ele se
tornou invisível e querem que ele
permaneça invisível.
DFATO E o Ministério Público brasileiro
neste contexto? É certo afirmar que
a pauta institucional e o olhar para
dentro da instituição de certa forma o
afastou da sociedade?

SALES Não que o institucional não
seja importante, mas eu acho que a
gente não pode perder de vista que
a institucionalidade do Ministério
Público não será defendida pela
população se ela não achar que o MP
é útil a ela. A gente tem que fazer com
que a população volte a defender o
Ministério Público, pois ela já saiu às
ruas para isto. Portanto, se nós tivermos
mais cuidado, mais e mais ela saberá
defender aquele que a defende. Nem
ir a frente, nem ir atrás. Nós temos que
ir lado a lado, ombreados, fazermos
essa defesa dos Direitos Humanos, que
nada mais são que os direitos sociais e
individuais indisponíveis.
É preciso uma ação articulada para
se fazer aquilo que interessa à
população. É isso que a gente tem
que buscar. É pelo que devemos lutar
e ''esperançar''.

Recife tem quase
metade da sua
população vivendo
em habitações
subnormais nas
comunidades
periféricas.

Junho 2017 Dfato 11

CURTAS

APOSENTADORIA COM DIGNIDADE
E IGUALDADE DE DIREITOS
Alcançar a paridade vencimental real e o direito de voto para Procurador-Geral de Justiça: essas são as duas
principais bandeiras do Departamento de Aposentados
da AMPPE, representado pelos diretores Geraldo Margela
e Maria Bernadete Aragão, que atua firmemente em favor da garantia da vitaliciedade e da irredutibilidade de
vencimentos dos membros aposentados. Neste sentido,
tem sido imperativa a luta pelo pagamento das verbas
devidas, bem como aplicação da correção e dos juros sobre os parcelamentos do adicional por tempo de serviço
e parcela autônoma de equivalência.
Além disso, a fim de ampliar a representatividade dos
aposentados dentro da classe, inclusive no cenário nacional, foi lançada a semente da institucionalização do
Conselho de Aposentados da CONAMP. Essa inserção deverá somar forças também na busca pela aprovação das
PECs 63 e 555, relativas à valorização do tempo de serviço na carreira e à extinção da cobrança da contribuição previdenciária aos aposentados, respectivamente.
Para além das lutas, a implementação da rotina de visitas aos colegas com dificuldade de locomoção reflete o espírito de solidariedade do grupo de aposentados
da AMPPE. Em tempo, o projeto da documentação da
história oral da instituição encontra-se em gestação.
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AMPPE VISITA
Conversar, rever velhos amigos, relembrar histórias interessantes e ter bons momentos de
confraternização. Esses são alguns dos propósitos do AMPPE Visita, projeto que aproxima a
Associação de membros aposentados que não
têm conseguido frequentar os eventos da instituição devido a problemas de locomoção. Lançado no início de 2017, o projeto de visitas, que
já proporcionou encontros agradáveis com vários associados, partiu de uma proposta da
chapa Construir Juntos, que concorreu na última eleição para diretoria da AMPPE.

AMPPE NA LUTA
A serviço dos membros da Associação, mas também sempre em sintonia com os anseios da sociedade, a AMPPE
tem ido à luta nas ruas. Desde 2016, atos e manifestações
públicas ou voltadas para a classe têm recebido o apoio
da AMPPE. Convocados pela Frentas/PE, promotores e procuradores de Justiça realizaram uma manifestação no Fórum Rodolfo Aureliano, em Joana Bezerra, no Recife, em
dezembro do ano passado, contra a corrupção e a impu-

nidade. Já em abril deste ano, a classe foi às ruas contra
a Lei do Abuso de Autoridade e também em apoio à paralisação geral do dia 28. No dia 8 de março, a força feminina da AMPPE engrossou o coro das mulheres durante
caminhada por respeito e segurança ao longo da avenida
Conde da Boa Vista. Estes são apenas alguns exemplos de
momentos de luta da Associação, que promete não fugir
das batalhas e seguir resistindo.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
AOS ASSOCIADOS DA AMPPE
Importante serviço prestado aos associados, a Associação deixa à disposição um advogado para a defesa dos direitos daqueles porventura atingidos
enquanto membros do Ministério Público, em atividade ou aposentados.
“Desde 2014, o escritório Beltrão & Aguiar vem desempenhando a defesa dos associados da AMPPE em juízo ou em processo administrativo disciplinar em tramitação na Corregedoria-Geral do MPPE e também no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A defesa consiste tanto em defesa escrita quanto em sustentações orais quando da sessão de julgamento”,
comenta Leonardo Aguiar, advogado representante do escritório conveniado da Associação. Na foto: sustentação oral em sessão do CNMP, em Brasília.
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COLÔNIA DE FÉRIAS
Em janeiro, a criançada curtiu
dias muito animados na sede da
AMPPE com a primeira colônia
de férias da Associação. Foi um
momento especial em que pais,
mães e avós puderam ver os jardins do casarão da Benfica tomados pelas crianças que participaram da recreação e das oficinas de artes e jardinagem. E
que venha julho!

O DIÁRIO DA REVOLUÇÃO
Para marcar o bicentenário da Revolução Republicana
de 1817, a AMPPE, em parceria com o Instituto do Ministério Púbico de Pernambuco (IMPPE), publicou a partir do dia 6 de março, o Diário da Revolução. Divulgando excertos do livro “A noiva da Revolução”, de Paulo
Santos de Oliveira, a Associação relembrou momentos
do levante e fatos importantes da época.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
A Campanha de Vacinação contra
Gripe deste ano foi um sucesso. Além
da capital, a AMPPE firmou parceria
com clínicas do interior, proporcionando assim o atendimento aos associados das regiões de Afogados da
Ingazeira, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe e Serra Talhada. Também
inauguramos o atendimento domiciliar na região metropolitana do Recife para os associados com dificuldade de locomoção.
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TRIBUNAL DA FOLIA
Em clima de muita alegria, em inédita parceria com outras três associações de classe ligadas à Frentas/PE, fizemos uma belíssima prévia carnavalesca. Ao som de Nena

Queiroga e banda, com participação
especial de Josildo Sá e Irah Caldeira, o Tribunal do Folia foi um sucesso de público e animação. O ano II
promete!

CASARÃO RECEBE
VISITA ILUSTRE
No início do ano, a AMPPE foi contemplada com uma visita super especial. Dona Ninita, carinhoso apelido de Maria Idelvita Carneiro de
Novaes, uma dos oito herdeiros de
Antônio Novaes Filho (prefeito de
Recife nos anos de 1937 a 1945, nomeado pelo então interventor Agamenon Magalhães) e Maria Anna
Carneiro Leão, últimos proprietários
da sede da Associação, veio a sua
antiga casa, encontrar-se com suas
memórias. Aos 89 anos, Dona Ninita caminhou pela sede da Associação, relembrando como era a antiga
disposição da casa. “Estão de parabéns. Está muito conservada a casa”, disse Ninita sobre o lugar onde
foi realizado seu casamento.
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PORTO DE SUAPE E PORTO DO RECIFE.
É PERNAMBUCO NA ROTA DO SEU CRESCIMENTO.

Para mais informações, acesse: www.suape.pe.gov.br e www.portodorecife.pe.gov.br

O Porto do Recife está localizado, estrategicamente, no centro da
capital pernambucana e tem capacidade de movimentação de cargas
para até 6 milhões de toneladas por ano. O seu cais, com cerca de
2km de extensão, tem dez berços de atracação e 115 mil m 2 de
área alfandegada equipados com armazéns cobertos,
pátios de contêineres, silos para grãos, guindastes e
empilhadeiras. Em sua operação, se destaca a
movimentação de granéis sólidos, como açúcar,
milho, trigo, cevada, barrilha e fertilizante.

Em 2016, o Porto do Recife
fechou a movimentação com
um aumento de 8% em relação
ao ano anterior. Os destaques
foram a importação de milho e
barrilha e a exportação de
açúcar e vergalhões de aço.

Suape é mais do que um porto. Com localização e acessos estratégicos, é
desaguadouro de um complexo industrial com mais de 100 empresas instaladas.
Porto de águas profundas, está conectado a mais de 160 portos em todos os
continentes, com linhas diretas de navegação para a Europa e as Américas. Líder
nacional na movimentação de granéis líquidos e na navegação por cabotagem (dados
da Antaq), Suape foi um dos portos públicos nacionais com o maior crescimento na
movimentação de cargas gerais em 2016, crescendo 15% em relação ao ano anterior.

O Porto de Suape encerrou
2016 com a movimentação
recorde de mais de
22 milhões de toneladas
de cargas, 15% superior
ao ano de 2015.

C A PA

A VOZ
QUE EMANA
DAS RUAS
Consideradas as maiores das últimas
décadas, as manifestações sociais mais
recentes, presentes em grande parte das
cidades brasileiras, levantam bandeiras
diversas diante dos problemas do país.
É preciso mais do que escutá-las.

I

negável momento de cisão da sociedade brasileira,
de discursos e posturas extremistas, de falta de
perspectiva. Apesar das adversidades, a população
brasileira quer um país melhor e mais justo. A mais
recente guinada de manifestações sociais, iniciada
mais atrás nas Jornadas de Junho de 2013, renovase quatro anos depois em função da constatação da
corrupção em larga escala e das reformas propostas
pelo Governo Federal. Ruas cada dia mais ocupadas,
múltiplas reivindicações. E o Ministério Público, como
deve encarar esse cenário?
Surge quase como unanimidade entre os que fazem
o Ministério Público, por maiores que sejam as
divergências de pontos de vista social e institucional,
a necessidade de estar de “portas abertas” para as
demandas da sociedade. Isso implica, por exemplo, em
facilitar e estimular nas rotinas dos órgãos de execução
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o acesso ao trabalho dos promotores e procuradores
de Justiça. “É fundamental que a sociedade civil,
pessoas físicas ou organizações, provoque o Ministério
Público, porque a sociedade representa os olhos do
MP. Para que a gente possa ter conhecimento e tomar
providências”, destaca Ricardo Coelho, promotor de
Justiça com atuação na defesa do Meio Ambiente e
do Patrimônio Histórico-Cultural do Recife. Segundo
o promotor, há cerca de mil ações civis e inquéritos
tramitando na Promotoria de Proteção ao Patrimônio
Histórico e Cultural da Capital e a maior parte foi
iniciado por provocação da sociedade.
Na formalidade do poder brasileiro, o MP tem a tarefa
de respaldar e referendar a luta coletiva por direitos,
acumulando as características de fiscal, ouvidor e
advogado, por assim dizer, do povo. É, portanto,
imprescindível que uma de suas prerrogativas seja o

No dia 28 de abril,
foi realizada no país
uma greve geral
contra as reformas
propostas pelo
Governo Federal.

contato cada vez mais frequente com
organizações da sociedade civil. Além
disso, o MP é defensor do Estado
democrático de direito e pode agir
tanto por iniciativa própria, sempre
que julgar que interesses sociais
estejam ameaçados, quanto quando
acionado por qualquer cidadão.
Para mapear e catalogar todas essas
demandas coletivas da sociedade,
o Ministério Público pode encontrar
nos movimentos sociais uma
aliança. “Os movimentos formulam,
articulam, incidem.
Cabe ao
Ministério Público, através do poder
que tem, formalizar essas demandas
institucionalmente”, defende o
vereador do Recife pelo Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL), Ivan
Moraes. Ele acredita que é vital
para a democracia que o MP possa
fiscalizar, recomendar e dialogar de
forma institucional, pois ocupa um
espaço que, na ordem jurídica, os
movimentos sociais não podem ou
não conseguem protagonizar.
É importante intensificar essa
relação entre MP e movimentos
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sociais inclusive para que a própria
sociedade conheça o seu papel na
defesa dos direitos dos cidadãos.
É o que acredita a deputada
estadual pelo Partido Democratas
(DEM) Priscila Krause. “Como os
movimentos sociais são plurais, pois
retratam a sociedade, o Ministério
Público legitima ainda mais o seu
trabalho ao partilhar de pontos de
vista contrários ou diferentes, por
parte dos movimentos sociais, sobre
um mesmo tema”, comenta.
Por outro lado, além do compromisso
do Ministério Público de se aproximar
ainda mais das demandas populares,
é interessante que exista mais
educação política entre os cidadãos.
“De uma maneira geral as pessoas
desconhecem os seus direitos,
exercem pouco a cidadania, e por
isso acabam sem prestar atenção
na atuação do Ministério Público.
Como o MP é uma das instituições
mais firmes na defesa dos direitos, é
preciso aproximar mais a sociedade,
num jogo que terminará levando as
pessoas a atuarem de forma mais
cidadã”, acrescenta a deputada.

"OS MOVIMENTOS FORMULAM, ARTICULAM, INCIDEM.
CABE AO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DO PODER QUE TEM,
FORMALIZAR ESSAS DEMANDAS INSTITUCIONALMENTE"
VEREADOR DO RECIFE | Ivan Moraes

GRITOS E RUÍDOS
Retomando
a
questão
dos
movimentos
sociais
contemporâneos, embora a adesão
tenha aumentado massivamente,
inclusive pelo livre acesso às
mídias digitais por onde as lutas
ganham cada vez mais força, a
escuta deturpada dessas vozes é
uma constante, gerando, além
do
entendimento
equivocado
de suas causas, um processo de
criminalização daquilo que é
próprio do cidadão: lutar pela
garantia de direitos e por uma
sociedade mais justa.
A mídia tem papel crucial nesse
processo, afinal, a história dos
movimentos sociais no mundo
relaciona-se diretamente com
os meios de comunicação. Com

o surgimento da imprensa e,
posteriormente,
dos
veículos
eletrônicos,
as
lutas
por
reconhecimento tornaram-se cada
vez mais lutas por visibilidade,
tanto por conta da capacidade de
mobilização gerada quanto por
influenciar a opinião pública e
pressionar o sistema político. O
grande dilema é o recorte que é
dado a essa temática.
Por outro lado, a criminalização
dos movimentos sociais - com
uma mão da mídia - torna a
caminhada mais difícil. “A gente
percebe que os movimentos sociais
que defendem pensamentos mais
avançados vem sofrendo muito
com uma fortíssima repressão do
poder público e das polícias. Os
movimentos sociais são muitas

No Recife,
o direito à cidade
é uma constante luta
dos manifestantes.
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"A GENTE PERCEBE QUE OS MOVIMENTOS SOCIAIS
QUE DEFENDEM PENSAMENTOS MAIS AVANÇADOS VÊM
SOFRENDO MUITO COM A FORTÍSSIMA REPRESSÃO DO PODER
PÚBLICO E DAS POLÍCIAS"
PROMOTOR DE JUSTIÇA DO RECIFE | Ricardo Coelho

vezes marginalizados”, explica o
promotor Ricardo Coelho.
As novas reivindicações são reflexo
da crise política que ameaça a
delicada estrutura social do Brasil.
Nesse sentido, diante de uma
insatisfação crônica e da falta
de
representatividade,
faz-se
oportuna a união de todas as vozes,
de todas as lutas. A esses coletivos
resta a ação social articulada e
persistente e o apoio do Ministério
Público, defensor legítimo da
cidadania. Ao Ministério Público, a
escuta, a ação e as ruas.
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O Ministério Público
pode encontrar
nos movimentos
sociais uma luz,
uma forte aliança.

FUNÇÃO SOCIAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vale uma caminhada pelo percurso histórico do Ministério Público
no país. O Brasil, na época colonial,
foi orientado pelo direito lusitano e
o MP não existia como instituição,
no entanto, as primeiras legislações
do território brasileiro - as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas de 1603 - faziam
menção aos promotores de Justiça e
lhes atribuía o papel de fiscalizar a
lei e promover a acusação criminal.
Existiam ainda o cargo de procurador dos feitos da Coroa (defensor da
Coroa) e de procurador da Fazenda
(defensor do fisco).
Com a promulgação do Código de
Processo Penal em 1832, já no Império, teve início a sistematização das
ações do MP brasileiro. Na República, o decreto nº 848, de 11 de setembro de 1890, ao criar e regulamentar
a Justiça Federal, alinha, em um capítulo, a estrutura e atribuições do
Ministério Público no âmbito federal. Contudo, o processo de codificação do Direito nacional foi o que

permitiu o crescimento institucional
do MP, pois os códigos - Civil de 1917,
de Processo Civil de 1939 e de 1973,
Penal de 1940 e de Processo Penal
de 1941 - atribuíram várias funções
à instituição.
A Constituição de 1988, por sua vez,
faz referência expressa ao Ministério Público no capítulo intitulado
“Das funções essenciais à Justiça”,
quando define funções institucionais, garantias e impedimentos de
seus membros, e concedendo novas
funções ao MP na área cível, com
destaque à sua atuação na tutela
dos interesses difusos e coletivos.
Com isso, a instituição ganha visibilidade e torna-se um tipo de ouvidoria da sociedade brasileira, capaz de ouvir suas reclamações e tomar providências.
Esse breve relato sobre a história
do MP no Brasil já sinaliza que seu
compasso nunca se afastou da justiça social, da garantia da participação democrática e, mais ainda, da

defesa da sociedade, muito embora
seu instrumento tenha sido juridicamente garantido somente a partir da década de 80. E esse período coincide justamente com os últimos anos da Ditadura Militar no país
e com o nascimento dos novos movimentos sociais, ocorridos principalmente no meio urbano e que redirecionaram seu enfoque econômico dominante: a luta era por melhores condições de vida, por liberdade
e democracia.
A época foi marcada pelo surgimento de movimentos como: Movimento dos Sem-Terras e Movimento
das Favelas (1979), Movimento Diretas-Já e Movimentos dos Assentamentos Rurais (1984) e Movimento
pela Constituinte (1985), entre tantos outros. Nesse processo, com o
aumento evidente da participação
popular - o povo assumiu o papel
de sujeito histórico -, esses grupos
conseguiram ocupar espaços legítimos ao lado do MP, na defesa dos
interesses sociais.

RETIRADA DE DIREITOS

RETROCESSO
QUE NÃO FOI
PROMETIDO
Medidas impostas à população no
último ano vão de encontro ao plano
de governo oferecido aos cidadãos
brasileiros em 2014

U

m casal vai à uma agência de turismo e contrata um pacote de viagens ao gerente da empresa que inclui a passagem por Portugal, França e
Itália. Logo no comecinho dela, um susto. O gerente
da empresa de viagens foi demitido e o que assumiu
no lugar dele começou a fazer alterações no percurso
contratado pelo casal. Aliás, além disso, o novo funcionário ainda fez com que a viagem ficasse mais cara
e que os clientes tivessem que pagar a mais por isso.
Uma postura incorreta da empresa e, principalmente
do novo gerente, certo? Afinal de contas, os clientes
escolheram um determinado pacote de viagem, estão
pagando em dia por ele, e não têm nada a ver com os
problemas internos da empresa.
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"DEVIDO ÀS MUDANÇAS PROPOSTAS PELO GRUPO QUE
ASSUMIU O PODER, O BRASIL VEM GANHANDO UMA NOVA
CONFIGURAÇÃO, SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO ÀS
QUESTÕES SOCIAIS"

Este breve conto pode fazer com
que realizemos uma analogia com
o atual momento político enfrentado pelos brasileiros. Em 2014, um
grupo vendeu um plano de governo ao povo do país e obteve êxito na disputa presidencial. No curso do mandato, a presidente sofreu
impeachment e seu vice assumiu o
cargo. Com isso, o Governo Federal
passou a implementar algo bastante diferente do que foi ofertado aos
cidadãos em campanha eleitoral.
Devido às mudanças propostas pelo
grupo que assumiu o poder, o Brasil vem ganhando uma nova configuração, sobretudo no que diz respeito às questões sociais. São reformas que, de acordo com as teses do
Governo Federal, devem modernizar as bases da economia, possibilitando a retomada do crescimento
e a recuperação do país.
REFORMISMO ILEGÍTIMO
Um exemplo dessas mudanças,
ocorreu em novembro de 2016,
quando o presidente em exercício
conseguiu aprovar na Câmara e no

Senado uma medida vista por ele
e sua equipe como essencial. Foi a
Emenda Constitucional nº 95, que
congela os gastos da União pelos
próximos 20 anos.
Tida como inconstitucional por diversas entidades, a Emenda põe em
risco a execução dos programas sociais, mas não determina qualquer
limite para o pagamento dos serviços da dívida pública. Aliás, não
há notícia de qualquer preocupação quanto aos recursos que estão
sendo carreados para o mercado financeiro, mesmo diante de gravíssimas denúncias de irregularidades
na constituição do passivo, a exemplo de dívida prescrita. Para ser justo, esta questão é um verdadeiro tabu e nenhum governo do pósConstituição de 1988 reuniu forças
para enfrentá-la.
Além da emenda que congelou os
gastos públicos em serviços essenciais para a população brasileira, o
Governo Federal deu prosseguimento às mudanças aprovando a Lei da
Terceirização, que autoriza a con-
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tratação de mão de obra, através
de empresa interposta, em todas as
áreas do tomador dos serviços, inclusive na atividade fim de seu negócio. No dia 1º de abril, o projeto
de lei foi sancionado sob fortes protestos de movimentos sociais, que
acreditam que o novo modelo fragiliza e precariza as relações de trabalho e achata os salários.
A pauta ultraliberal avançou com
as duas mais polêmicas mudanças que estão sendo propostas pelo Governo. São as reformas trabalhista e previdenciária. A primeira altera mais de cem artigos da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) e propõe, entre outras coisas,
que as negociações entre trabalhador e patrão se sobreponham à legislação trabalhista e que a jornada
de trabalho possa ser intermitente
e de até 12 horas diárias e 48 horas
por semana. Hoje, a CLT prevê jornada máxima de 44 horas semanais
e permite, desde que em benefício
do empregado, que o negociado se
sobreponha ao legislado.
A tese do Governo Federal é de
que, se a reforma trabalhista passar, a taxa de desemprego do Brasil cairá porque ficará mais fácil
contratar. Entretanto, observando
exemplos de países que realizaram
mudanças semelhantes, é possível
concluir que a verdadeira consequência foi a redução nos salários
e a precarização.
Já a reforma da Previdência Social,
cujas mudanças nas regras para
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aposentadoria são tidas pelo mercado como ponto central do ajuste fiscal, está dando mais dor de
cabeça ao Governo. Sofrendo rejeição da maioria da população, a
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 287/16 estabelece, para o direito à aposentadoria, a idade mínima de 65 anos para homens e 62
anos para mulheres, com no mínimo 25 anos de contribuição para ambos. Além disso, ela também
propõe que, para ter direito a receber o benefício integral, o trabalhador precisará contribuir por,
no mínimo, 40 anos, entre outras
mudanças que atingem as parcelas
mais vulneráveis da população, a
exemplo da elevação da idade para o gozo do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), prejudicando o
seguimento dos idosos integrantes
das famílias de baixa renda.
Diante de tantas modificações no
programa de governo original da
chapa que venceu as últimas eleições, é compreensível que o povo
brasileiro não esteja satisfeito com o
rumo que o país está tomando. O cenário atual não é dos mais positivos
e não há perspectiva de melhora. A
resistência, contudo, é o caminho.

"A PAUTA ULTRALIBERAL AVANÇOU COM AS DUAS
MAIS POLÊMICAS MUDANÇAS QUE ESTÃO SENDO
PROPOSTAS PELO GOVERNO. SÃO AS REFORMAS
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA"

BREVE ENTREVISTA
COM MICHEL ZAIDAN
D

outor
em
História
pela
Universidade de São Paulo
(USP) e mestre na mesma área pela
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp),
o
pernambucano
Michel Zaidan Filho é professor
do Departamento de História
da
Universidade
Federal
de
Pernambuco (UFPE). Sempre muito
atento aos problemas sociais e
políticos do Estado e do país, ele
conversou com a Dfato sobre as
perspectivas para o futuro do Brasil,
o Estado democrático de direito, o
papel da mídia na construção da
democracia, entre outros temas
importantes na atualidade.
CONFIRA A CONVERSA COM O
HISTORIADOR NA ÍNTEGRA ABAIXO:
DFATO O atual governo tem legitimidade para propor as reformas
previdenciária e trabalhista?
ZAIDAN Nenhuma. O golpe foi dado para que essas reformas, ao gosto
dos mercados financeiros, sejam feitas sem o voto popular. O risco é querer ficar agora no poder, sem eleições.

DFATO O que fazer para resgatar a
participação popular na solução
da crise?
ZAIDAN Eleições gerais e constituinte
exclusiva para a reforma política. É
necessário e urgente ir às ruas lutar
contra a prorrogação dos mandatos
e por uma reforma política, feita por
constituintes exclusivos. E não esses
deputados. Não se engane, o processo de desconstrução das instituições só beneficia aventureiros, outsiders e candidatos à Messias.

DFATO Nos termos da Constituição:
todo o poder, de fato, emana do
povo? Ou isso é um mito?
ZAIDAN Na democracia de baixa intensidade como a nossa, o povo só vota
para autorizar os outros a decidirem
em seu nome. Temos que mudar as
regras do jogo político-eleitoral. A engenharia institucional brasileira (presidencialismo multipartidário) contém
muitas mazelas que permitem a essa usurpação da vontade popular. Mas
é possível mudar isso. Com a mudança da cultura política - a médio prazo,
pela educação - e por reformas institucionais que limitem o abuso do poder econômico, privilegie as legendas,
diminua o grau de personalismo dos
partidos, proíba coligações para eleições proporcionais, verticalize as coligações para eleição majoritária, adote
o voto misto etc.

"NA DEMOCRACIA DE BAIXA
INTENSIDADE COMO A NOSSA,
O POVO SÓ VOTA PARA
AUTORIZAR OS OUTROS A
DECIDIREM EM SEU NOME.
TEMOS QUE MUDAR AS REGRAS
DO JOGO POLÍTICO-ELEITORAL"

DFATO Qual que seria a democracia do futuro?
ZAIDAN Democracia participativa, de
base, de alta intensidade, que corrija as limitações históricas da democracia procedimental que nós temos, que só beneficia as elites e as
oligarquias familiares.
DFATO A mídia tem um papel na
construção dessa democracia?
ZAIDAN Sem o controle social dos
meios de comunicação, não pode
haver democracia real. O problema é
que há uma midiocracia, uma concentração absurda de meios de comunicação nas mãos de poucas famílias, que acusa, julga e condena
pessoas, sem o devido processo legal
e o direito ao contraditório.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

FATO
E VERSÃO
POR Roberto Brayner Sampaio

N

o debate sobre a reforma da
Previdência é espantoso como
os números são negados ou manipulados. Ignorando dados oficiais e a legislação em vigor, setores
da sociedade interessados em mudar as regras do sistema da seguridade social defendem a existência
de um “rombo” na Previdência. O
FATO: consideradas todas as fontes
de receitas e o conjunto das despesas, como previsto na Constituição
Federal, o sistema da seguridade
social é superavitário. Neste sentido, em esclarecedor artigo intitulado “Nem sempre é o mordomo”,
publicado no Jornal do Commercio,
o deputado federal Tadeu Alencar apresentou números e argumentos que lançam luzes sobre a
discussão. No entanto, contra os
dados e os fundamentos tão bem
trabalhados pelo parlamentar na
referida publicação, a VERSÃO do
déficit é repetida inúmeras vezes
sem qualquer compromisso com a
verdade factual. Portanto, a necessidade de reformar a previdência
social, na medida da proposta que
tramita no Congresso Nacional, é
apenas uma tese fundada na visão
de mundo e concepção dos que a
defendem. Aqueles que sustentam
a proposta fogem de temas como
a Desvinculação das Receitas da
União (DRU), desonerações, inadimplência e sonegação. Para eles,
só interessa a VERSÃO segundo a
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qual a arrecadação da previdência
é insuficiente para manter o sistema equilibrado e que, se nada for
feito, os mais pobres serão severamente prejudicados.
Na verdade, o problema do desajuste nas contas do governo tem
outro culpado. É FATO que o pagamento da dívida pública compromete quase metade do orçamento
da União e cresce muito mais que a
despesa com benefícios previdenciários. A questão não é apenas o tamanho da dívida, mas, sobretudo,
a qualidade. Faz tempo, auditores
da receita federal (ANFIP) apontam
indícios veementes de irregularidades na constituição deste imenso
passivo. Contudo, há uma clara opção pela VERSÃO de que a dívida é
legítima e precisa ser religiosamente paga, sob pena da perda da credibilidade internacional do Brasil.
Os mesmos que defendem a VERSÃO
do déficit da previdência não admitem debater uma séria e profunda auditoria na dívida pública.
Também é FATO o elevado nível de
corrupção em nosso país. No entanto, os reformistas agem como se
a promiscuidade nas relações entre
o público e o privado estivesse restrita aos setores da construção civil
ou do agronegócio. Graças à VERSÃO
que elegeram, o mercado financeiro é isento desta doença social e

"A NECESSIDADE DE
REFORMAR A PREVIDÊNCIA
SOCIAL, NA MEDIDA DA
PROPOSTA QUE TRAMITA
NO CONGRESSO NACIONAL,
É APENAS UMA TESE
FUNDADA NA VISÃO
DE MUNDO E CONCEPÇÃO
DOS QUE A DEFENDEM"
BRAYNER é promotor de Justiça, presidente
da Associação do Ministério Público de
Pernambuco (AMPPE)
e coordenador da Frente Associativa
da Magistratura e do Ministério Público
em Pernambuco (Frentas/PE).

"NA MAIS LENIENTE INTERPRETAÇÃO DO EPISÓDIO, ADMITAMOS,
SE NÃO É CORRUPÇÃO, ESTAMOS DIANTE DE ESCANCARADA
INDECÊNCIA, DEFENDIDA E EXECUTADA SEM O MENOR PUDOR
E RESPEITO PELA DIGNIDADE DO PODER LEGISLATIVO"

as contribuições dele provenientes
para as campanhas eleitorais, como um dogma, sempre ocorreram
de forma desinteressada, dentro da
lei e caracterizadas por elevado espírito público. Enquanto nação, por
razões econômicas, podemos até
fazer a opção por não tocar neste
ponto. Mas é inaceitável escamotear a verdade para impor mais sacrifícios à população.
É neste cenário de forçada miopia
que escolheram os benefícios previdenciários, e em especial as aposentadorias do serviço público, como responsáveis pelo desequilíbrio
nas contas públicas. O FATO é que
o servidor público contribui muito mais que o segurado do regime
geral da previdência e recebe sua
aposentadoria neste mesmo patamar de proporcionalidade. E mais,
segundo a regra em vigor, para os
que ingressaram no serviço público depois de 2003 e com a implementação do fundo de previdência, as aposentadorias corresponderão ao teto pago pelo INSS. Complementação, se houver, dependerá
das contribuições (poupança) que o
servidor fizer durante a carreira, situação rigorosamente igual ao do
segurado do Regime Geral da Previdência Social que opta por uma
previdência privada. Mas a VERSÃO
difundida pelos defensores da reforma é bem diferente.

Acontece que o ataque é contra todos, inclusive os mais vulneráveis.
A elevação e a flutuação da idade
para o gozo do benefício de prestação continuada (BPC) é maldade tão
grande quanto dificultar a aposentadoria da camada mais pobre da
população. Caso aprovada a emenda constitucional, considerando a
expectativa de vida do nordestino
rurícola, a informalidade e a precarização das relações de trabalho
que se pretende introduzir com as
regras da reforma trabalhista, praticamente estaremos extinguindo os mencionados benefícios em
nossa região por falta de pessoas
que preencham os requisitos.
Não sei se FATO ou VERSÃO, mas a
mídia nacional divulgou a instalação de verdadeiro balcão de cargos
públicos e outras benesses no Congresso Nacional para aprovar as reformas encomendadas pelo mercado. Aos parlamentares considerados infiéis, o castigo da exoneração de seus indicados. Aliás, alguns
deputados já sofreram a perda de
cargos na estrutura do Poder Executivo para servir de exemplo. Aos
que aderirem ao plano, vagas para preencher. Noticiou-se, ainda,
o perdão de dívidas dos agricultores na intenção de garantir os votos de deputados do setor. Na mais
leniente interpretação do episódio,
admitamos, se não é corrupção, es-

tamos diante de escancarada indecência, defendida e executada sem
o menor pudor e respeito pela dignidade do Poder Legislativo.
Enfim, por mais acertadas que
fossem as reformas da previdência e trabalhista, e decididamente não são, é FATO que carregam o
vício da ilegitimidade. O Presidente da República, autor das medidas, não foi eleito com esta pauta de propostas. Observemos que
ao eleger o mandatário do cargo a
população também está escolhendo um programa ou uma carta de
intenções, pois o voto não é um
cheque em branco ou uma procuração com amplos e irrestritos poderes. Apesar disso, defende-se
medidas completamente dissociadas dos planos subjacentes à então candidatura do senhor Michel
Temer, vice-presidente na chapa
eleita em 2014.
Ainda neste contexto, o Datafolha,
na mais recente pesquisa de opinião divulgada, apontou que 71%
da população é contra a reforma da
previdência. Os reformistas deram
de ombros. Certamente, para eles
opinião pública é apenas um FATO. A cereja do bolo é sequer admitir submeter as reformas a um referendo popular, caso aprovadas pelo Parlamento. Será a Democracia
apenas VERSÃO?
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Primeiro ato
convocado pela
Frentas/PE, em
dezembro de 2016,
contra a corrupção
e impunidade.

MOBILIZAÇÃO

FRENTE REÚNE
ASSOCIAÇÕES DE
PERNAMBUCO
Consolidada, Frentas estadual tem forte atuação
na defesa dos direitos da Magistratura, do
Ministério Público e da sociedade em geral
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E

m 2016, diante de um quadro de
instabilidade e ataques aos direitos
fundamentais, associações ligadas à
Magistratura e ao Ministério Público
de Pernambuco (MPPE), replicando a
estratégia nacional, atentaram para a
necessidade de se unir em uma frente
associativa para atuação local em
defesa dos interesses inerentes a estas
instituições e também da sociedade
como um todo.
Levando em conta as premissas da
Constituição Federal do Brasil e os ideais
do Estado democrático de direito, a
Frente Associativa da Magistratura e
do Ministério Público no Estado de
Pernambuco (Frentas/PE) foi formalizada
no dia 20 de dezembro de 2016, durante
reunião realizada na sede Associação.
Além da AMPPE, fazem parte da frente
as seguintes associações: Associação dos
Magistrados do Estado de Pernambuco
(AMEPE), Associação dos Magistrados
do Trabalho da 6ª Região (AMATRA VI),
Associação Nacional dos Procuradores
da República (ANPR), a Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT) e a Associação dos Juízes Federais
(AJUFE).
Com os objetivos traçados, a Frente
passou a atuar ativamente no
Estado, participando de reuniões com
autoridades, marcando presença em
audiências públicas e fortalecendo
atos em Pernambuco e em Brasília,
juntamente com a Frentas nacional.

Para coordenar a Frentas/PE neste
primeiro ano de trabalhos, o
escolhido entre os diretores das
associações integrantes da Frente foi
o presidente da AMPPE, o promotor
de Justiça Roberto Brayner. Com
isso, além de integrar o Conselho
Deliberativo da CONAMP, o presidente
da Associação tem somado forças
junto à Frentas nacional, sempre que
possível, participando das atividades
em Brasília.
Em Pernambuco, a Frentas/PE
proporcionou a amplificação das
lutas de classe em defesa dos direitos
e prerrogativas da Magistratura
e do MP, sempre na perspectiva
de preservar as garantias de seus
membros para que as instituições
possam melhor servir à população.
Para tanto, é fundamental não
permitir a desvalorização das
carreiras.

.

Neste primeiro ano
de trabalhos, o
presidente da
AMPPE, Roberto
Brayner, acumula
também a
coordenação
da Frentas/PE.

A luta pelo cumprimento do
mandamento constitucional da
revisão anual do valor dos subsídios
está sempre presente. Para além
dela, o restabelecimento do antigo
adicional por tempo de serviço é
uma das principais bandeiras do
movimento associativo.
Em dezembro de 2016, no Fórum
Rodolfo Aureliano, em Joana Bezerra,
no Recife, com forte presença de
membros de todas as associações
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Em fevereiro,
a Frente realizou seu
primeiro seminário,
dedicado à reforma
da Previdência.

No Senado, a atuação foi marcada
por visitas a Armando Monteiro,
Humberto Costa e Fernando Bezerra.
A Frentas/PE trabalhou fortemente
contra o Projeto do Abuso de
Autoridade, sem esquecer da PEC 63
(valorização do tempo de serviço). As
conversas também evoluíram sobre as
reformas trabalhista e previdenciária.

"A COLABORAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES TEM SIDO
EXITOSA, PORQUE ASSEGURA QUE JUÍZES E MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSSAM CONTINUAR O TRABALHO
NA PROTEÇÃO DA SOCIEDADE"
PRESIDENTE DA CONAMP E COORDENADORA DA FRENTAS NACIONAL | Norma Cavalcanti

e repercussão na imprensa,
foi realizado ato de repúdio
à tentativa de criminalização
da atuação de promotores,
procuradores e juízes. Foi uma
importante reação à primeira
tentativa
de criminalizar
a
hermenêutica.
Em fevereiro de 2017, foi realizado
com sucesso o primeiro seminário
da Frentas/PE, que tratou a
respeito da reforma da Previdência
Social. Associados das entidades
integrantes da Frente assistiram
a palestras que abordaram o
sistema previdenciário brasileiro,
os desvios de recursos da
Seguridade Social, a origem e
os gastos com os juros da dívida
pública. O evento foi realizado no
auditório do empresarial RioMar
Trade Center, no Pina, Recife.
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No mês de março, a Frentas/PE, em
parceria com a Procuradoria-Geral
de Justiça, convidou o promotor
de São Paulo, Paulo Penteado,
para ministrar palestra sobre a PEC
287/2016 (reforma previdenciária).
O evento foi realizado durante
sessão extraordinária do Colégio de
Procuradores de Pernambuco.
O
esforço
no
trabalho
de
convencimento realizado na Câmara
dos Deputados, com visitas em todos
os gabinetes dos parlamentares
per
nambucanos, foi coroado com
o número expressivo de assinaturas
de apoio às emendas defendidas
pela Frentas visando a redução dos
danos que poderão ser causados
pela reforma da Previdência Social.
Além disso, o combate à reforma
trabalhista também foi pauta nos
diálogos institucionais.

ATUAÇÃO A NÍVEL NACIONAL
Além de reunir representantes do MP
e da Magistratura para atuação em
Pernambuco, a Frentas/PE funciona
como uma extensão da Frentas
Nacional, da qual a Associação
Nacional dos Membros do Ministério
Público, a CONAMP, também faz parte.
Presidente da CONAMP e coordenadora
da Frentas nacional, Norma Cavalcanti
destaca a importância da existência
das frentes estaduais. “A Frentas foi
criada pelas entidades nacionais
para fortalecer as carreiras na defesa
de suas garantias e prerrogativas.
A colaboração entre as instituições
tem sido exitosa, porque assegura
que juízes e membros do Ministério
Público possam continuar o trabalho
na proteção da sociedade. A
replicação deste formato nos Estados
brasileiros revigora a importância
da atuação conjunta e consolida a
parceria entre Magistratura e MP”,
afirma.
Além da Frentas/PE, membros do
Ministério Público e da Magistratura
estão
reunidos
em
frentes
associativas também nos seguintes
estados brasileiros: Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Maranhão, Paraíba,
Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de

Janeiro, Rondônia, Santa Catarina,
São Paulo e Sergipe.
CONSCIÊNCIA DE CLASSE
Diferentemente do conceito de
classe social, que é utilizado para
classificar grupos de pessoas de
acordo com padrões culturais,
políticos e econômicos, a concepção
de consciência de classe serve
para questionar a ideia que o ser
humano possui de si mesmo dentro
da sociedade na qual está inserido
e levá-lo a agir de forma organizada
em diversos contextos sociais.
Conforme o cidadão adquire essa
consciência, ele passa a se organizar
e a propor mudanças e melhorias nos
campo político, laboral, social etc.
Este tipo de pensamento é inerente e
necessário principalmente às classes
cuja união entre os indivíduos que
convivem e trabalham juntos é
fundamental para a realização das
ações. No Ministério Público não é
diferente.
Por isso, a AMPPE tem atuado de
forma a convocar com frequência os
seus associados para a luta, seja ela a
favor da garantia de direitos da classe

ou da manutenção destes direitos
também. Fazendo isso, sempre de
acordo com o pensamento de que
um Ministério Público fortalecido é
imprescindível à luta por um Estado
mais justo e melhor para a sua
população.
Nos últimos meses, a Associação e
seus membros estiveram juntos nas
ruas. Foram caminhadas contra a
redução da maioridade penal, Lei do
Abuso de Autoridade, em defesa dos
direitos trabalhistas garantidos na CLT,
pelo fim da cultura do estupro e pela
luta das mulheres por mais respeito
e segurança, além de participação na
paralisação do dia 28 de abril, que
mobilizou cidadãos de todo o país
contra as reformas trabalhista e da
Previdência Social.
O importante é perceber que mesmo
discordando dos representantes das
associações, é a militância dentro do
movimento, com a submissão das
divergências ao debate democrático,
que possibilita o crescimento e
o fortalecimento das entidades.
Nesse contexto, a valorização do
movimento associativo também é
uma prioridade.

AMPPE no ato contra
as reformas. Acima,
contra o PL do abuso de
autoridade, juízes
e promotores de
Justiça suspenderam
suas atividades.
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SEGURANÇA INSTITUCIONAL

POR UMA CULTURA E
POLÍTICA DE SEGURANÇA
POR Sílvio José Menezes Tavares

A

atuação do Ministério Público,
não raras vezes, atinge frontal e, naturalmente, interesses dos
mais variados agentes e organizações que cometem e perpetuam
atos ilícitos, sejam em quais áreas
forem: patrimônio público, tráfico
de drogas, grupos de extermínio,
quadrilhas de roubos a instituições
bancárias, excessos e/ou atos ilícitos perpetuados por agentes públicos, etc, e, em face destas atividades, os membros e servidores do
Ministério Público eventualmente
poderão estar expostos a atentados
ou ameaças que, em sua reiteração
e concretude poderão causar sérios
impactos na independência deste
órgão, desencorajando e impedindo o cumprimento de suas tarefas
constitucionais o que, sobremodo,
representaria um verdadeiro ataque
e desestabilização de toda ordem
jurídica e do Estado Democrático de
Direito em nosso país. Da mesma
forma, há que se destacar que, no
uso atual de tecnologias de informações, o Ministério Público também não está isento de ataques e
de ameaças comprometedores da
segurança, da integralidade e da
confidencialidade das informações
que estão sob sua guarda, como
nos casos das invasões de sistemas por hackers. Assim, o tema
da segurança institucional ganhou evidência na agenda nacio-
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nal, constituindo prioridade dos
nossos dirigentes, justamente por
afetar diretamente a eficiência das
instituições e, em última razão, a
própria segurança nacional.
Antes, a segurança institucional no
MP brasileiro se configurava em estruturas simples e pontuais destinadas, preponderantemente, à fiscalização e proteção de fóruns e sedes
de Ministério Público. Com o incremento e cada vez maior combatividade das suas atividades, o Ministério Público ficou ainda mais exposto
às ocorrências de ameaças e investidas contra a atuação institucional, que cresceram em maior volume e gravidade, demandando a realização de estudos para melhor estruturação da proteção institucional.
Diante deste quadro, os diversos ramos do MP em todo país, capitaneados pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), vem, a cada
ano, buscando o aperfeiçoamento de
uma política de salvaguarda institucional para garantir o exercício pleno e livre das atividades desenvolvidas por seus membros e servidores,
bem como, o controle das vulnerabilidades em torno de suas informações e sistemas, garantindo com tais
medidas a identidade, imagem e reputação do Ministério Público brasileiro, e, por consequência, uma atuação mais livre e independente.

"O MINISTÉRIO PÚBLICO
FICOU AINDA MAIS EXPOSTO
ÀS OCORRÊNCIAS DE
AMEAÇAS E INVESTIDAS
CONTRA A ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL, QUE
CRESCERAM EM MAIOR
VOLUME E GRAVIDADE"
SÍLVIO é o 20º procurador de Justiça Cível
da Capital e Presidente do Comitê Gestor de
Segurança Institucional (CGSI).

Em 2011, foi formado o Comitê de
Políticas de Segurança Institucional (CPSI), no âmbito do CNMP, que
permitiu a integração e o fomento
da atividade de segurança institucional nas várias unidades do MP
brasileiro. Com a Resolução CNMP
nº 116, de 6 de outubro de 2014,
foram estabelecidas regras gerais
para a proteção pessoal de membros e servidores do Ministério Público, e seus familiares, diante de
situações de risco decorrentes do
exercício da função, cabendo a todas as unidades do MP do Brasil, a
criação de órgão de segurança institucional que deverá adotar todas
as medidas protetivas para, diante do conhecimento de fato ou notícia que implique risco ou ameaça à integridade física, os dados
sejam identificados, analisados,
avaliados, tratados e monitorados,
de modo dinâmico, profissional e
proativo (arts. 1º e 2º da Resolução
CNMP nº 116/2014).
Em Pernambuco, com a Resolução
RES-PGJ nº 007/2015, de 28 de julho de 2015 (com as modificações
trazidas pela Resolução RES-PGJ nº
008/2015), na gestão do Procurador-Geral de Justiça Carlos Augusto Guerra de Holanda, foi criado o
Comitê Gestor de Segurança Institucional (CGSI), vinculado ao Gabinete
do PGJ, tendo a seguinte formação:
01 (um) membro indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, que pre-

sidirá o CGSI; 01(um) membro indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público; 01(um) membro
indicado pela Corregedoria Geral do
Ministério Público; o Coordenador
do NIMPE ou 01(um) membro por
ele indicado; o Coordenador do GAECO ou 01(um) membro por ele indicado; e o Coordenador da Assessoria Militar de Segurança Institucional (AMSI).
Ao Comitê Gestor de Segurança Institucional incumbe elaborar plano
de proteção e assistência aos membros e servidores do MPPE em situação de risco em face de atuação
funcional, adotando todas as medidas necessárias para a prevenção,
identificação, análises, tratamento, monitoramento e efetiva elaboração de planejamento operacional
para disponibilização de segurança,
a depender da situação concreta,
contando para sua execução, com
o intercâmbio de dados e conhecimentos com as agências de inteligência estatais, em especial quanto à avaliação de risco, para determinar as necessidades de proteção, monitorar as situações de risco
e acompanhar a evolução de ameaças, procedendo, sempre que preciso, as modificações para ajustar
as medidas, com a obrigatória reavaliação periódica do cenário de
risco, devendo, ainda, as pessoas
abrangidas se adequarem aos protocolos de segurança estabeleci-

"FORAM ESTABELECIDAS REGRAS GERAIS PARA
A PROTEÇÃO PESSOAL DE MEMBROS E SERVIDORES
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E SEUS FAMILIARES,
DIANTE DE SITUAÇÕES DE RISCO DECORRENTES
DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO"

dos pelo Comitê, sob pena de serem desligadas do programa, com a
cessação da medida protetiva.
Nesta Resolução local, em linhas
gerais, também são traçadas as diretrizes para os tipos de segurança aproximada a serem prestadas
aos membros e servidores, bem como, os níveis a serem implantados,
classificados em 03 (três), a depender do local, da rotina e do tempo em que a segurança é prestada.
Neste planejamento de segurança pessoal será necessário coletar
informes e avaliar todos os dados
disponíveis sobre riscos, inimigos
e adversários, avaliação de recursos à disposição destes adversários, histórico de suas ações anteriores, seus modus operandi, avaliações das denúncias anônimas, e
quaisquer outros informes de procedências as mais diversas, sigilosos ou não. Nosso principal papel, portanto, enquanto Comitê, é
se antecipar aos fatos, às possíveis
fontes de hostilidade.
Conforme estabelecido na sobredita
Resolução RES-PGJ n° 007/2015, para a concessão de segurança aproximada especial representa requisito fundamental a juntada de relato
circunstanciado do atentado ou das
ameaças recebidas, fatos relacionados e elementos necessários para a
competente avaliação, além da assinatura de Termo de Proteção Pessoal (art. 14). Cumpridos estes pré-requisitos, caberá ao CGSI, após os
levantamentos técnicos necessários
para subsidiar a avaliação de risco
a que está submetido à autoridade
ministerial, servidores e/ou seus familiares (art. 18), avaliar a necessidade e conveniência da medida de
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"É DE GRANDE IMPORTÂNCIA A ADOÇÃO DE UMA CULTURA INSTITUCIONAL
COM ENFOQUE DETERMINANTE NA ADOÇÃO DE POSTURAS PESSOAIS
E PROFISSIONAIS NA PRESERVAÇÃO DE SUA IMAGEM, DA SUA FAMÍLIA
E DA INSTITUIÇÃO"

concessão de segurança aproximada especial, conforme aferido grau
de risco no caso concreto (art. 19).
Em 07 de julho de 2016, foi publicado o Regimento Interno do CGSI, especificando e dando publicidade às
rotinas administrativas a serem observadas pelo Comitê Gestor e pelos membros e servidores protegidos, além do disciplinamento dos
procedimentos administrativos nos
quais se tem por objeto as avaliações das situações de riscos.
Por fim, foi recentemente publicada pelo CNMP, a Resolução nº 156,
de 13 de dezembro de 2016, no qual
foi instituída a Política de Segurança
Institucional e o Sistema Nacional de
Segurança Institucional do Ministério
Público, um marco divisório para o
Ministério Público brasileiro no trato
da Segurança Institucional posto que
estabelece uma política mais ampla e
uniforme, com a definição de diretrizes gerais e previsão de ferramentas
efetivas, proativas e fundamentais
à atuação das instituições ministeriais, especialmente, quanto aos sistemas de proteção institucional, inteligência e contrainteligência, áreas
e instalações, sistemas, informações
sensíveis, enfim, todo um conjunto
de ações visando à proteção e salvaguarda da instituição e de seus integrantes, ativos e inativos, para pre-
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venir, combater, neutralizar ou diminuir as ameaças e riscos protagonizadas por atores hostis e, mesmo,
eventos naturais.
O atual Procurador-Geral de Justiça, Francisco Dirceu Barros, já determinou a execução das primeiras providências para a ampliação
da arquitetura de uma Política de
Segurança Institucional local, bem
como, da sua planificação e planejamento, dentro de um cronograma
específico abarcado com as dotações orçamentárias factíveis.
Friso, por fim, que a atividade de
segurança deverá contar fundamentalmente com a participação de todos os integrantes da nossa instituição (membros e servidores) sendo de grande importância a adoção
de uma cultura de segurança institucional com enfoque determinante na adoção de posturas pessoais e
profissionais por cada um, na preservação da sua imagem, da sua família e da instituição.
Hoje, a AMSI, coordenada pelo Coronel PMPE Denys Roberto Soares de
Lima já vem realizando palestras e
workshops no MPPE, divulgando a
importância de um plano e de atitudes de segurança institucional e
pessoal, num necessário e profícuo
trabalho de sensibilização.

MEMÓRIA

PARA NÃO
ESQUECER

MARIA APARECIDA CLEMENTE

N

as últimas décadas, por três vezes, a sociedade pernambucana
experienciou o trauma da morte de membros do Ministério Público.
Brilhantes e aguerridos, os promotores de justiça Maria Aparecida Clemente,
Rossini Couto e Thiago Faria deixaram saudades e um legado de enorme
aprendizado.
Nos casos de Rossini e Thiago, senão da forma como imaginávamos, as
condenações aconteceram e o sentimento de injustiça pelas brutalidades
foi amainado. Mas é preciso reunir forças para concluir o processo criminal
contra as pessoas acusadas pela morte de Maria Aparecida Clemente.
Reiteradas vezes a AMPPE solicitou prioridade à Procuradoria-Geral de Justiça
e apoio estrutural ao colega que estiver trabalhando no caso. Não obstante,
16 anos se passaram e o caso continua sem desfecho.
A violência contra membros do Ministério Público sempre suscita o debate
acerca da segurança institucional e, consequentemente, um olhar cuidadoso
para a proteção da atuação dos promotores e procuradores de Justiça,
ação fundamental para garantia dos resultados que a sociedade espera no
enfrentamento ao crime organizado e violações aos Direitos Humanos.

Natural de Água Preta/PE, a
promotora de Justiça Maria Aparecida
Clemente ingressou no Ministério
Público de Pernambuco no ano de
1982. A princípio designada para
atuar no município de Brejo da
Madre de Deus, ela deu início aos
trabalhos no MPPE no dia 17 de maio
daquele ano. Em junho de 1997, a
promotora foi promovida e assumiu
a 44º Promotoria de Justiça da Capital
junto à 2º Vara Privativa da Fazenda
Pública Estadual, lá permanecendo
até 2001, ano de sua morte.
Como forma de homenagem à
memória da promotora Maria
Aparecida Clemente, foi criado o
Núcleo Promotora Maria Aparecida
Clemente de Apoio à Mulher para
dar suporte aos promotores de
Justiça que lidam com a aplicação
da Lei Maria da Penha.

ROSSINI COUTO

THIAGO FARIA

Atuante no combate à corrupção e ao crime organizado,
o promotor de Justiça Rossini Alves Couto ingressou no
Ministério Público de Pernambuco em 1992. Casado e
pai de dois filhos, ele não media esforços para defender
aquilo que acreditava e buscou de forma incessante lutar
contra os corruptos. Em memória de Rossini, o Centro
Cultural do Ministério Público recebeu o seu nome. O
espaço fica na rua do Hospício, 875, no bairro da Boa
Vista.

Jovem e com vontade de mudar o mundo. Este era
o promotor de Justiça Thiago Faria, de acordo com um
dos seus mais próximos colegas do Ministério Público de
Pernambuco, o promotor Emmanuel Pacheco. Embora
tenha tido pouco tempo para conseguir desempenhar o
trabalho com o qual sempre sonhou, Thiago teve a sua
carreira marcada pela vontade de fazer a diferença.

“Rossini era um colega aguerrido e acreditava no
efetivo combate à corrupção e aos maus feitos
públicos. O trabalho dele foi muito bom no Agreste
do Estado de Pernambuco”, lembra a procuradora de
Justiça Laís Teixeira.

“Tem uma frase dele que me marcou muito. Ele dizia que
queria levar o Ministério Público às ruas. Queria chegar
próximo dos cidadãos para fazer de fato justiça aos mais
carentes”, conta Pacheco.
Professor de direito civil, há livros publicados sobre o tema,
Thiago era muito respeitado por sua atuação na área.
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RELIGIÃO

EM NOME
DO PAI?
O mito da democracia religiosa e as violências
contra a fé de origem negra no Brasil

“NÃO É INTOLERÂNCIA RELIGIOSA.
É VIOLÊNCIA RELIGIOSA.
É RACISMO RELIGIOSO.”

E

xperiente
no
assunto,
a
procuradora de Justiça de
Pernambuco,
Maria
Bernadete
Martins Azevedo Figueiroa, é
enfática ao falar sobre a questão do
preconceito sofrido pelo povo negro
no tocante à manifestação de sua
fé. Fundadora e coordenadora do
Grupo de Trabalho de Enfrentamento
ao Racismo do MPPE (GT Racismo),
ela destaca o texto do Estatuto da
Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de
20 de julho de 2010), que afirma
que “está assegurado o direito
à liberdade de consciência e de
crença e ao livre exercício dos cultos
religiosos de matriz africana”, mas,
em pleno 2017, ainda não é bem
assim que as coisas funcionam no
Brasil.
O mito da democracia religiosa
em todo país continua sendo
amplamente divulgado. Seja nas
escolas, nas repartições públicas
ou nos ambientes de trabalho.
Na teoria, todos nós somos livres
para exercermos ou não as nossas
crenças. Na prática, o que se vê é a
perpetuação de algo que o brasileiro
conhece muito bem: o racismo
velado.
“A questão da intolerância religiosa
tem um foco: as religiões de matriz

africana. Excepcionalmente você vai
ouvir falar em outra religião que
passou por um grau de violência e de
discriminação como acontece com a
fé dos povos de terreiro. Isso vem
de um contexto maior do racismo.
É um recorte dele que hoje em dia
se convenciona chamar de racismo
religioso”, explica.
Mais de 125 anos após a abolição
da escravatura, a discriminação
racial ainda é forte no Brasil. E esse
preconceito de cor é desmembrado,
ganhando assim diversas facetas,
e é exercido em várias esferas da
nossa sociedade, inclusive entre
representantes do poder público
ou estudantes e professores nas
escolas e nas universidades, locais
onde este mal deve, por obrigação,
ser combatido. Uma das faces desse
racismo se traduz na violência, como
forma de proibição, e na ignorância
que é convertida em xingamentos,
ridicularização e inferiorização das
práticas religiosas dos povos de
terreiros.
“A negação do reconhecimento
do direito dessas comunidades
praticarem as suas crenças vem de
um histórico maior da ausência
do Estado de modo geral. Do
Ministério
Público,
Defensoria,

Polícia, Magistratura, das escolas
que deveriam estar implementando
a lei fundamental de combate ao
racismo e que até hoje têm grande
dificuldade em fazer isso. Então, é
uma negação da identidade desse
povo, porque a religião é parte da
sua identidade. Ela também é tua
história, é como tu te reconheces
no mundo. É tua ancestralidade, de
onde vieste”, explica Bernadete.
Se a discussão à respeito da violência
religiosa ainda anda a passos lentos
entre os representantes do poder
público, é interessante focar também
em outro ponto que merece atenção:
o não direcionamento de recursos
públicos para incitar práticas
religiosas. Ou seja, é necessário
entender a questão da laicidade do
Estado.
“Na concepção ampla do Estado Laico,
está esclarecido que ele é um Estado
que não interfere na religiosidade e
não estimula, ou seja, não investe
recurso público para promover tal
ou qual religião. Mas isso é uma
falácia porque na realidade acontece
isso com a religião católica, com
a religião evangélica, tanto é que
que os templos tombados são os
templos religiosos cristãos”, elucida
a procuradora de Justiça.
TERREIRO EMPODERADO
Se há algumas décadas a repressão
da sociedade impedia os terreiros da
cidade e fazia com que o povo negro
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exercesse a sua fé em locais mais
afastados e de forma silenciosa, o
mesmo não ocorre nos dias atuais.
Empoderados, Mães e Pais de Santo
hoje em dia buscam por meio do
conhecimento uma forma de garantir
seus direitos.
“O povo dos terreiros não é mais
analfabeto como eram os avós deles.
Hoje em dia eles estão empoderados
de conhecimento. Os Pais de Santo
são mestres, doutores, antropólogos,
educadores, sociólogos. São pessoas
extremamente preparadas. Não
baixam a cabeça para ninguém.
A relação mudou também nesse
sentido. A população negra tem
acesso ao conhecimento e tem grau
de conhecimento elevado e não
aceitam mais se calar, eles resistem”,
conta a coordenadora do GT Racismo
do MPPE.
Há, entretanto, uma necessidade
de compensação histórica e de
uma melhor adequação no que diz
respeito à possibilidade desse povo
exercer o seu direito de crença sem
repressão. Para que isso ocorra,
também é importante que haja um
empoderamento junto às instituições
públicas, incluindo o Ministério
Público. Para a procuradora, é
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essencial que exista uma melhor
adequação a essa nova realidade,
pois ainda há um distanciamento
dos casos referentes à intolerância
religiosa.
“O Ministério Público brasileiro ainda
não está adequado o suficiente
a essa nova realidade. Então, é
fundamental que caminhemos na
direção do encontro e não batendo
de frente, criminalizando as práticas
religiosas, porque é preciso que a
gente dialogue. Para o povo dos
terreiros, criminalizá-los é o mesmo
que mexer com a identidade deles.
E como tudo o que se refere ao
racismo fica para segundo plano, é
preciso que haja mais compromisso
institucional”, ressalta Bernadete.

Registros de
cerimonia no
Afoxé Omo Inã,
na Mangabeira,
em Recife.

"OS NOSSOS CANDIDATOS, POR
EXEMPLO, NÃO FALAM NA
QUESTÃO RACIAL, NUMA CIDADE
COMO RECIFE, ONDE 68% DA
POPULAÇÃO SE AUTODEFINE
COMO PRETA OU PARDA"
ADVOGADA E YABASSÉ | Vera Baroni

CRISE MORAL ATRAPALHA
Mulher negra, carioca, advogada,
enfermeira e Yabassé (cozinheira)
de terreiro. Aos 72 anos, Vera Baroni
é militante pelos direitos dos povos
de terreiros e vê atual situação da
sua luta como preocupante. Para ela,
que vive o preconceito diariamente
nos coletivos, ao andar nas ruas com
seu turbante e suas guias (colares)
dedicadas a orixás, a situação da
repressão religiosa está mais difícil,
já que o país em si vem passando
por uma crise social, política e até
mesmo moral.
“Acho que a sociedade está mais
intolerante. O Estado democrático de
direito está interrompido agora, mas
ele caminhou. Então, pressupõe-se
que as pessoas entenderam o que
estava acontecendo de errado no
país”, afirma Baroni. Para voltarmos
a avançar na questão do respeito às
religiões de matrizes africanas e aos
seus seguidores, é necessário, no
entanto, que haja mais diálogo, de
acordo com a militante.
“Por conta de denúncias no
Ministério Público contra os terreiros
(pela questão do incômodo sonoro
denunciado por vizinhos dos locais
de culto), o CAOP Cidadania atendeu
a uma sugestão que fizemos de criar
um fórum de diálogo entre líderes
de várias religiões. Tem funcionado.
Somos católicos, cristãos, budistas,
umbandistas, candomblecistas etc,
e nos reunimos mensalmente. Os
evangélicos não participam mais.

Foram no começo, mas deixaram de
ir. Mas aos poucos estamos gerando
esse diálogo interreligioso”, elogia
Baroni.
EDUCAÇÃO RELIGIOSA É A SAÍDA
Além do diálogo entre representantes
de diversas religiões, a educação
religiosa nas escolas e universidades
é encarada por Vera Baroni como
uma saída para o problema da
violência contra as religiões de
origem africana. Entretanto, o
respeito pelas escolhas do outro seja
no campo religioso ou em qualquer
outro campo deve começar a ser
ensinado em casa, passado pelos
pais e mães aos filhos.
“Na minha casa, sempre ensinei aos
meus filhos e netos que seguíamos
uma certa maneira de viver, mas que
havia pessoas que seguiam outras
e que não era errada a forma deles
viverem, nem a nossa. Claro que tem
gente que segue práticas ilícitas, mas
se você está dentro de uma prática
lícita, você pode fazer diferente de
mim e vai estar tão certo quanto
eu”, conta Vera.

Para além dos muros das nossas
casas, com foco nas escolas e nas
universidades, foi criada a Lei nº
10.639/03, que torna obrigatório o
ensino da história e cultura afrobrasileira e africana em todas as
escolas, públicas e particulares, do
ensino fundamental até o ensino
médio. Contudo, essa lei não vem
sendo cumprida de forma efetiva,
já que na maioria dos colégios
o conhecimento sobre o povo
negro basicamente diz respeito ao
período da escravidão no Brasil,
deixando de lado a parte cultural
e histórica.
“A educação tem papel fundamental,
não só a educação formal, mas a
educação doméstica, política. Os
nossos candidatos, por exemplo,
não falam na questão racial, numa
cidade como o Recife, onde 68%
da população se autodefine como
preta ou parda. Então, acho que
falta educação doméstica e religiosa.
Não com relação a uma determinada
religião, mas com relação à
diversidade que é a marca desse
país”, conclui Vera Baroni.
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LAICIDADE

A LAICIDADE
E OS TRIBUNAIS:
UMA AGENDA
UNIVERSAL
POR Manoel Severino Moraes de Almeida

N

o dia 21 de janeiro de 2000,
faleceu, vítima de infarto, a
ialorixá Mãe Gilda1. Sua morte foi
causada pelas agressões sofridas
por ser praticante de religião de
matriz africana. Sete anos depois,
em homenagem a sua memória, foi
sancionada a Lei nº 11.635/07, que
institui o dia Nacional de Combate
à Intolerância Religiosa.
Os familiares de Mãe Gilda levaram
aos tribunais a Igreja Universal do

1 O caso de Mãe Gilda foi objeto da pesquisa monográfica “DIREITO À DIFERENÇA: Com Quantas Guias no Peito se Faz
a Identidade?”, da advogada Sarah
Polliana Viana de Souza. O estudo tratou
dos conflitos gerados pela intolerância
religiosa e opressão promovida em detrimento dos religiosos de matrizes africanas, bem como o impacto que o respeito às diferenças possui pela integração, promoção e disseminação da cultura negra; no combate e punição de
atos criminosos e inadequados direcionados contra esses grupos, e a importância de um Estado laico.
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Reino de Deus, tal como a Editora Gráfica Universal, por terem publicado foto não autorizada da vítima, acusando-a e promovendo um
profundo constrangimento em sua
dignidade. Uma matéria publicada na Folha Universal, periódico da
Igreja Universal, veiculou uma notícia intitulada: “Macumbeiros charlatões lesam o bolso de clientes”.
Em função da notícia, o seu terreiro foi invadido, nesta ocasião, foi
agredida fisicamente por fundamentalistas que ao mesmo tempo
que proferiam palavras de ódio religioso, agrediram sua espiritualidade e livre consciência.
Seus familiares recorreram à justiça
da Bahia e o caso chegou ao STJ, em
um julgamento do Recurso Especial
nº 913.131 o voto da lavra do Ministro Relator Carlos Fernando Mathias, julgado em 18 de agosto de
2009, conduziu a decisão final que
reconheceu a constitucionalidade
da indenização por dano moral.
No caso em tela, a laicidade nos Tribunais assegurou o reconhecimen-

"TODA PESSOA TEM
DIREITO À LIBERDADE
DE PENSAMENTO, DE
CONSCIÊNCIA E DE RELIGIÃO;
ESSE DIREITO IMPLICA A
LIBERDADE DE MUDAR DE
RELIGIÃO OU DE CONVICÇÃO"
MANOEL é sociólogo, cientista político e
bacharel em Direito. Professor universitário,
é ex-membro da Comissão Estadual da
Verdade Dom Helder Câmara e da Comissão
Nacional de Anistia do Ministério da Justiça.

"O BRASIL NÃO ESTÁ IMUNE A UM ATIVISMO JUDICIAL
RELIGIOSO NOS TRIBUNAIS, O PERIGO É O SISTEMA
JURÍDICO TORNAR-SE CONFESSIONAL, LIMITAR-SE A UMA
RACIONALIDADE PATRIMONIALISTA"

to da importância da liberdade de
culto, em conformidade com a Declaração Universal de Direitos Humanos , do seu artigo 18, afirma:
“Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião
ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou
convicção, sozinho ou em comum,
tanto em público como em privado,
pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos”.
Trata-se de dispositivo que está inserido em importantes normas internacionais sobre a matéria como
os Pactos Internacionais de Direitos
Humanos, e documentos específicos como: “A Declaração sobre a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião e nas Convicções ”,
proclamada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas, em 25 de novembro de 1981 (Resolução 36/55), e
a “Declaração sobre os Direitos das
Pessoas Pertencentes a Minorias
Nacionais Étnicas, Religiosas e Linguísticas ”, aprovada pela Assembleia Geral em sua Resolução 47/135,
de 18 de dezembro de 1992.
Ambas as Declarações fortalecem a
construção um mundo que respeite
a dignidade da pessoa humana co-

mo fundamento e um valor necessário para vida política das democracias de massa. Visam, portanto, a
efetividade da liberdade de expressão religiosa, enfrentando a as graves e múltiplas violações de direitos
fundamentais presentes na maioria
dos países pelo crescimento de movimentos fundamentalistas xenofóbicos, intolerantes, em um mundo cada vez mais marcado pelo dito
“terrorismo fundamentalista”.
Na Europa, por exemplo, a islamofobia resultou de uma fracassada
política de integração da população muçulmana no continente, e o
aumento do nacionalismo europeu
está relacionado diretamente ao
crescimento do extremismo religioso diante das guerras no Oriente Médio.
O Brasil não está imune a um ativismo judicial religioso nos tribunais, o perigo é o sistema jurídico
tornar-se confessional, limitar-se a
uma racionalidade patrimonialista.
O retrocesso de direitos, neste caso,
é apontado pelos movimentos sociais e redes internacionais de direitos humanos, como afronta direta a vários tratados de direitos humanos ratificados pelo país, assim
como de compromissos internacionais que asseguram a liberdade de
consciência, inclusive a religiosa.
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BICENTENÁRIO

UMA
REPÚBLICA
CHAMADA
PERNAMBUCO
Aumento de impostos, abusos de poder, corrupção,
crise econômica. Estamos falando de 1817.
Acostumado desde cedo com progressos lentos e
negociados, o Brasil levaria ainda alguns anos
para reivindicar sua independência, mas um sopro
de liberdade pairava sobre Pernambuco.

O

sentimento era de insatisfação.
Instalada no Rio de Janeiro,
a coroa portuguesa sangrava as
capitanias para financiar todos os
gastos da corte, incluindo roupas,
banquetes, festas e outras regalias.
Enquanto isso, Pernambuco, que
sofria com a queda na produção e
exportação do açúcar e do algodão
desde a expulsão holandesa, em
1654, enfrentava as consequências
de uma grande seca que assolou a
região em 1816. Somado a isso, ainda havia os privilégios dados aos
lusitanos na concessão de cargos
públicos e militares, o que aumentava a impopularidade do governo
imperial entre os brasileiros.
Foi nesse contexto que eclodiu a
Revolução Pernambucana, no dia 6
de março daquele mesmo ano. Informado sobre uma conspiração na
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Província, o então governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro
havia ordenado a prisão imediata dos revolucionários, mas foi surpreendido por um contra ataque.
Resistindo ao cerco das tropas militares oficiais, os revolucionários tomaram o poder e fundaram um novo Estado independente: a República de Pernambuco.
“Foi assim que o absolutismo português foi rachando: de dentro da
sociedade civil e não de dentro do
aparelho do Estado. Isso é o mais
importante da Revolução Pernambucana”, comenta a historiadora
Socorro Ferraz. Professora do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), ela explica que
o movimento era composto por representantes de diversos setores da

Painel em azulejo sobre a Revolução
Pernambucana de 1817, por Corbiniano
Lins (1967), localizado na praça-galeria
da avenida Cruz Cabugá, bairro
de Santo Amaro, Recife.
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Detalhe do mural
de Corbiniano
Lins (1967).

"TINHA PESSOAS QUE ERAM
ABOLICIONISTAS E PESSOAS
QUE VIVIAM DA CANADE-AÇÚCAR, QUE TINHAM
ESCRAVOS E NÃO QUERIAM,
NAQUELA CONJUNTURA,
RENUNCIAR A ESSA MÃO DE
OBRA"
PROFESSORA DE HISTÓRIA DA UFPE |
Socorro Ferraz

sociedade (magistrados, religiosos,
militares, comerciantes e senhores
de engenho), misturando ideais republicanos e interesses conservadores das elites da região, o que
impediu que o novo governo fosse
assumidamente abolicionista.
“Uma revolução não é feita de um
só pensamento. Para uma revolução acontecer ela precisa contar
com várias forças e foi assim também na Revolução de 1817. Tinham
pessoas que eram abolicionistas e
pessoas que viviam da cana-de-açúcar, que tinham escravos e não
queriam, naquela conjuntura, renunciar a essa mão de obra. Queriam, por outro lado, a separação
de Portugal e queriam uma República”, comenta Socorro. Segundo
ela, esse fato não minimiza a importância do movimento.
“Durante a Revolução Russa os Bolcheviques tinham uma posição diferente dos Mencheviques, mas
ainda assim eles uniram forças pa-
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ra derrubar o Czar. Só depois lutaram entre si para definir qual seria
o projeto de reconstrução do país”,
exemplifica Socorro. Ela conta que o
governo provisório precisou inclusive negar os boatos de uma suposta abolição. “Por mais que nos seja
honroso, nunca dissemos que iríamos abolir a escravidão”, dizia a
nota publicada no panfleto com o
pronunciamento da Revolução, denominado “O Preciso”.
UM SALTO NO TEMPO
Independente dos limites sociais e
políticos da época, a Revolução Pernambucana representou a primeira
grande ruptura no governo absolutista de Portugal. Não apenas por seu
caráter emancipacionista, mas principalmente pelo teor libertário presente em sua Lei Orgânica. O decreto
de 28 parágrafos, que, segundo juristas, tinha todos os atributos de um
ato constituinte provisório, expressava ideias avançadas de organização e
democracia, como soberania popular, liberdade de imprensa, liberda-

de de pensamento e, na base de tudo, o decreto de convocação de uma
Assembleia Constituinte.
“Art. 28. O Presente Governo e suas formas durarão somente enquanto se não
ultimar a Constituição do Estado. [...]
Não se achando convocada a Assembleia Constituinte dentro de um ano da
data deste ou não se achando concluída
a Constituição no espaço de três anos,
fica cessado de fato o dito Governo, e
entra o Povo no exercício da Soberania
para delegar a quem melhor cumpra os
fins da sua delegação.” Lei Orgânica

da República de Pernambuco, 1817.
De forma sucinta, a lei já tratava inclusive da separação dos poderes
políticos, regulamentando a estrutura e o funcionamento dos poderes Legislativo (arts. 4º e 5º), Executivo (arts. 8º a 12) e Judiciário (arts.
13 a 20). Além disso, apesar do catolicismo ter sido mantido como religião oficial da nação, apenas considerar legítimo o culto a outras seitas
que não católicas, ainda que cristãs,
já representava a quebra da unidade religiosa que caracterizava toda a
política do estado Português.
A legislação de 1817 antecipou garantias presentes na própria Constituição Federal de 1988, tendo ela
mesmo se configurando como uma
“Constituição” - a primeira do Brasil - segundo o prisma da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Não obstante, em-

bora tenhamos avançado 200 anos
na história, ainda hoje enfrentamos dificuldades para fazer cumprir
esses direitos.
“Art. 16. Qualquer sociedade, na qual
uma norma não tenha estabelecido a
garantia dos direitos nem a separação
dos poderes, não tem Constituição.” De-

Bênção das
bandeiras da
Revolução de 1817,
óleo sobre tela de
Antônio Parreiras
(1860-1937).

claração de Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789.
Guardadas as devidas proporções, o
cenário político atual não está muito diferente do que era em 1817. O
Brasil não é mais um império ou
uma ditadura, mas seu povo ainda sofre com taxas tributárias abusivas, com a corrupção dos governos e
com os privilégios das elites. A economia também está em crise. A escravidão não existe mais, mas a negritude continua sendo exterminada
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Mural em
homenagem
ao levante de 1817
sofre com
depredações e falta
de manutenção.

e preterida em detrimento de brancos privilegiados. Tudo isso apesar
da nossa Constituição ser uma das
mais avançadas do mundo.
Sob essa ótica, fica clara a nossa incapacidade, perpetuada ao longo dos anos, de colocar em prática
os princípios que deveriam constituir (e reger) a nossa sociedade, em
razão de interesses políticos e econômicos. O bicentenário da Revolução Pernambucana demanda de
nós medidas efetivas para o cumprimento das garantias constitucionais conquistadas com sangue e luta pelos nossos revolucionários de
ontem e de hoje.
OS SILÊNCIOS DA HISTÓRIA
“De Pernambuco emana o maligno vapor da democracia”, eram as
notícias que Dom João VI recebia da
Província pernambucana em 1817.
E como uma praga que se combate, os líderes revolucionários foram
caçados e os documentos históricos destruídos por ordem do Rei.
Por quatro anos Pernambuco foi
ocupado pelas tropas portuguesas,
qual fosse um país inimigo, e qualquer movimento libertário era duramente reprimido.
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“Quando eu comecei a pesquisar
sobre a história do movimento de
1817 eu fiquei impressionado com a
minha ignorância. Eu não sou uma
pessoa mal informada, e também
não o era na época, então como eu
não conhecia uma história fantástica como aquela? Foi aí que eu decidi que precisava escrever sobre isso”, conta o jornalista e escritor
Paulo Santos Oliveira.
Autor do livro “A noiva da revolução”, que narra um romance histórico ocorrido em 1817, Paulo explica que a memória daquele movimento foi sistematicamente abafada pelos poderes dominantes no
país, ao longo do tempo. Até 1822,

“O PATRIOTA NÃO MORRE,
VIVE ALÉM DA ETERNIDADE;
SUA GLÓRIA, SEU RENOME
SÃO TROFÉUS DA HUMANIDADE”
13 DE JANEIRO DE 1825 | Frei Joaquim do
Amor Divino Caneca

"A HISTÓRIA, QUANDO FOGE DESSA IDEIA DE DECORAR
DATA E NOME, AJUDA A CONSTRUIR MENTALIDADES NOVAS,
COM PENSAMENTO CRÍTICO, CAPAZES DE PROMOVER
TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS"
PROFESSOR DE HISTÓRIA | Rodrigo Bione

porque queria a independência do
Brasil, e durante o Império porque
era republicano.
A República Velha (1889/1930) foi
o único período histórico no qual
1817 recebeu algum reconhecimento. “No centenário, em 1917, o dia
6 de março foi feriado nacional e a
bandeira da Revolução tornou-se o
símbolo de Pernambuco. Mas veio o
Estado Novo, e a república pernambucana caiu novamente em desgraça, porque era federalista, seguindo
o modelo dos Estados Unidos, onde
os estados gozam de bastante autonomia, enquanto Getúlio Vargas
defendia um governo central e forte. E mais adiante, durante o regime militar de 64, ela não agradava
porque era radicalmente democrática”, diz ele.
Essa perseguição fez com que, segundo o escritor, a memória popular da Revolução de 1817 fosse reduzida a “desmaiadas lembranças”,
como no verso de Carlos Pena Filho. Da academia para baixo, não
se sabe quase nada sobre ela. Mas
começa a ser resgatada com as comemorações do bicentenário.
Para Socorro, a história geral do
Brasil é mal escrita e mal contada. “Isso não significa que não haja bons livros de história escritos por bons historiadores ou que
não existam brasileiros que conhecem sua história, mas nunca existiu
no Brasil um programa de educação
pensado para a construção da cidadania brasileira”, comenta ela.

Mas mesmo com uma memória tão
cheia de lacunas e sem conhecer sua
verdadeira história, o sentimento de
pertencimento, ou o famoso “bairrismo”, é marca registrada do pernambucano, que manteve vivo, de
alguma forma, o patriotismo de 1817.
“Eu diria como historiadora que isso
faz parte de uma memória coletiva
subterrânea, que aflora em alguns
momentos”, explica a professora.
Segundo o professor de história Rodrigo Bione, pra mudar essa realidade, é preciso fazer falar os silêncios
da história. “A história, quando foge
dessa ideia de decorar data e nome,
ajuda a construir mentalidades novas, com pensamento crítico, capazes
de promover transformações sociais”.
Entretanto, Socorro alerta: não será a
história que nos ensinará como fazer
isso. “É uma coisa que choca quando
um historiador diz isso, mas se história ensinasse só teria havido uma
guerra no mundo. A história é o que
se passou, é o que foi e é aquilo que
pôde ser por todas as correlações de
forças de uma sociedade. Temos que
conhecer melhor o nosso passado
para entender melhor o nosso presente, mas não significa que isso vai
definir o futuro”, diz ela.
A Revolução de 1817 é um importante capítulo de uma história que vem
desde antes do século XIX e ultrapassa
o século XX. Marcada por uma trajetória de resistência e luta contra o poder
hegemônico, essa história sem dúvidas precisa ser lembrada. O próximo
capítulo, contudo, cabe a nós escrever.
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TURISMO

CENÁRIOS
DA REVOLUÇÃO
DE 1817
A

venida Cruz Cabugá, Forte das Cinco Pontas, Seminário de Olinda, Forte
do Brum e Praça da República. Para quem reside no Recife ou em
Olinda, passar por algum destes locais no trajeto para o trabalho, para a
escola ou até mesmo durante um passeio pelas cidades irmãs não é algo
incomum. O que muita gente pode não imaginar é que estes locais foram
palco de acontecimentos importantíssimos na época em que Pernambuco
exercitou ao máximo seu ímpeto histórico para a revolta. Apesar da ação
do tempo e de muitas vezes a memória da cidade não ser preservada
de maneira devida, Pernambuco ainda ostenta fortes lembranças da
Revolução de 1817. Por isso, você é o nosso convidado para dar um passeio
pelos monumentos, ruas e construções que abrigaram acontecimentos
deste momento histórico.

FORTE DAS CINCO PONTAS
Funcionando como Museu da Cidade do Recife nos dias atuais, o Forte das Cinco
Pontas já testemunhou alguns momentos sangrentos da história de Pernambuco, como foi o caso do estopim da Revolução de 1817. Foi lá que no dia 6 de março daquele ano, o capitão José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado,
matou o brigadeiro português Manoel Joaquim Barbosa de Castro, responsável
pela fortaleza. Na ocasião, o oficial teria dado voz de prisão ao capitão por participar da conspiração para libertar Pernambuco da coroa portuguesa.
O forte das Cinco Pontas também foi palco histórico de outro levante no Estado: a Confederação do Equador (1824). Frei Caneca, um dos nomes principais desta rebelião, foi morto na parte externa do local. O religioso também
participou da Revolução de 1817, mas foi preso na Bahia, onde ficou por quatro anos encarcerado.
Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, o Museu da Cidade do Recife
recebe visitantes de forma gratuita.
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PRAÇA DA REPÚBLICA
O “Campo da Honra” foi como ficou conhecido o local onde oito participantes da Revolução foram executados pela
participação no movimento separatista de 17. Hoje, a Praça
da República, cercada pelo Palácio do Campo das Princesas
(sede do Governo de Pernambuco), Teatro de Santa Isabel
e Palácio da Justiça, abriga não somente as memórias das
execuções dos rebeldes, como também reúne esculturas e
obras públicas que retratam um pouco daquela época.
O escultor Abelardo da Hora é o autor do Monumento
aos Heróis da Revolução Pernambucana de 1817, inau-
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gurado em 1994, feito por encomenda do Governo de
Pernambuco. Situada no mesmo local onde o Conde
Maurício de Nassau, governador do Brasil holandês, ergueu no ano de 1642 o palácio de Friburgo, a praça recebeu projeto de ajardinamento de Émile Bérenger em
1875 e, em 1936, passou por intervenções do paisagista
Roberto Burle Marx.
Na Praça da República há ainda um baobá que resiste
há mais de 200 anos e, inevitavelmente, testemunhou
os acontecimentos daquela época.

INSTITUTO
ARQUEOLÓGICO,
HISTÓRICO E
GEOGRÁFICO
PERNAMBUCANO
Situado na rua do Hospício,
130, no bairro da Boa Vista,
no Recife, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano guarda algumas relíquias ligadas à Revolução Pernambucana. É lá
que estão até hoje a espada,
os óculos e as lentes de vidro
que pertenciam ao capitão
José de Barros Lima, o Leão
Coroado. Além destes objetos, o instituto também reúne quadros que retratam os
comerciantes Domingos José
Martins (1781-1817) e Gervásio
Pires Ferreira (1765-1838). Vale muito a pena a visita!

AVENIDA
CRUZ CABUGÁ
Bastante conhecida entre os recifenses, a avenida Cruz Cabugá recebeu este nome em homenagem ao primeiro embaixador do povo brasileiro junto
a uma nação estrangeira (EUA).
Mas, mesmo antes de participar da Revolução de 1817, o comerciante Antônio Gonçalves
de Cruz já tinha planos de deixar o país e viver na América do
Norte. Como a revolta irrompeu
subitamente, ele adiou a sua
partida e assumiu o posto de
diretor do Erário, que na prática era como assumir as obrigações de uma espécie de ministro da Fazenda.
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SEMINÁRIO DE OLINDA
Letrados e com acesso à informação, os padres tiveram grande importância durante a Revolução de 1817. Por isso, e pelo fato de os ideais do movimento terem sido pensados no Seminário de Olinda, a revolta também recebeu a alcunha de “Revolução dos Padres”. Atualmente, o seminário, que fica na rua Bispo Coutinho, s/n, Alto da Sé, está fechado após ter sido
interditado pela Defesa Civil em 2005, por estar sob risco de desabamento. De acordo com a
promotora de Justiça Belize Câmara, que atua na Promotoria de Meio Ambiente, Patrimônio
Histórico-Cultural, Habitação e Urbanismo de Olinda, será instaurado inquérito para que seja realizada a restauração do imóvel.

FORTE DO BRUM
Assim que percebeu os primeiros sinais da revolta, o governador da província pernambucana, Caetano Pinto,
buscou abrigo no Forte do Brum antes de fugir para o Rio
de Janeiro. Atualmente, o espaço está aberto para visitação. Lá, há uma biblioteca com ênfase em História do
Brasil, História das Forças Armadas e também em Museologia. O Forte ainda pode receber eventos como casamentos, formaturas, exposições, entre outros. As visitas podem ser realizadas de terça a sexta-feira das 9h às 16h30,
e nos finais de semana e feriados das 14h às 17h. A entrada custa R$ 2. Adultos, idosos e militares com seus acompanhantes não pagam para conhecer o local.
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E SPA Ç O S P Ú BLI CO S

VIVA CIDADE
POR Bettina Estanislau Guedes

C

resci num Recife em que se brincava até as oito, nove horas da
noite na rua, e as mães e pais só
nos procuravam quando estava na
hora de dormir. Criei meus filhos
numa Olinda em que passavam os
dias dos fins de semana brincando
na rua, sob a vigilância discreta das
mães, pais e avós.
Minha neta vai crescer num Recife
verticalizado, emparedado, entelado, engradado, com câmeras de vigilância e alarmes por todos os lados.
Os bairros aprazíveis do Recife, com
suas casas de quintais com fruteiras
e jardins, com cadeiras nas calçadas,
desapareceram. As que ainda resistem lembram mais presídios protegidos por cercas elétricas, como se
fora verdadeira prisão domiciliar.
Prédios, cada vez mais altos e isolados, empobrecem e sombreiam a
paisagem urbana, matando a vida
da cidade.

“O sol nasce e ilumina
As pedras evoluídas
Que cresceram com a força
De pedreiros suicidas
Cavaleiros circulam
Vigiando as pessoas
Não importa se são ruins
Nem importa se são boas” [2]

A cidade é a nossa moradia e como tal cabe aos moradores fazê-la
boa ou ruim. A cidade hoje é aquilo em que as pessoas a transfor-
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A cidade dos meus sonhos,
“Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
E, quem dera, os moradores
E o prefeito e os varredores
Fossem somente crianças” [1]

maram: um espaço de medo, isolamento e individualismo.
Ao optar por se proteger e aos seus,
em vez de ocupar a cidade coletivamente, o cidadão traz de volta a
barbárie dos tempos primevos, com
seus castelos, fortificações e torres,
substituindo apenas os utensílios
rústicos dos antepassados por celulares, câmeras, armas adulteradas e
pistolas Glock.
A violência explode, com números
alarmantes, causando DESCONFORTO
à população e aos governantes. Somos todos vítimas e algozes numa
ciranda de causa e efeito sem fim.
Homens violentos - filhos abandonados pelos pais – maltratam mulheres – vítimas da condição feminina -, todos vítimas de uma sociedade que vem se tornando menos
humanista, e cada vez mais concentradora de bens e autorreferências.
Menos mal quando a vítima se rebela, como “Maria da Vila Matilde”:
“E quando o samango chegar
Eu mostro o roxo no meu braço
Entrego teu baralho
Teu bloco de pule
Teu dado chumbado
Ponho água no bule
Passo e ofereço um cafezim
Cê vai se arrepender de levantar a
mão pra mim” [3]

Cada um no seu automóvel, de vidros cerrados e escuros para não ver

"OS BAIRROS APRAZÍVEIS DO
RECIFE, COM SUAS CASAS DE
QUINTAIS COM FRUTEIRAS E
JARDINS, COM CADEIRAS NAS
CALÇADAS, DESAPARECERAM"
BETTINA é promotora de Justiça
de Habitação e Urbanismo da Capital.
Aqui escreveu a cidadã.

nem ser visto, reproduz e alimenta
o caos urbano. Os demais se comprimem no transporte coletivo insuficiente e de péssima qualidade,
numa guerra diária para conseguir
se deslocar para seus locais de trabalho, moradia e lazer.
Num cenário caótico, motos alucinadas se lançam perigosamente procurando brechas entre os veículos e as bicicletas, irmãs (dos)
pobres, começam a se fazer presentes mais e mais, arriscando-se
entre os gigantes do trânsito, enquanto clamam por espaços próprios e seguros.
A Estação Derradeira, cabe como
metáfora de qualquer grande cidade brasileira:
“Rio do lado sem beira
Cidadãos
Inteiramente loucos
Com carradas de razão
À sua maneira
De calção
Com bandeiras sem explicação
Carreiras de paixão danada
São Sebastião crivado
Nublai minha visão
Na noite da grande
Fogueira desvairada
Quero ver a Mangueira
Derradeira estação
Quero ouvir sua batucada, ai ai” [4]

O direito social ao lazer e o pleno
exercício dos direitos culturais e
de acesso às fontes da cultura nacional, constitucionalmente assegurados, têm sido negligenciados pelo poder público. A sociedade, ocupada na luta e disputa
de hegemonia por questões que,
numa visão imediata, se mostram mais prementes, não acordou ainda para exigir que se tornem efetivos.

Ocupar os espaços públicos democraticamente, promovendo e participando de atividades culturais, de
lazer e esportivas é a possibilidade
que se apresenta para minimizar os
efeitos das condições degradantes
da cidade. Permite que os cidadãos
se integrem e participem mais direta e ativamente da construção das
políticas públicas que efetivamente atendam os interesses de toda a
coletividade e não apenas de pequenos grupos privilegiados.
Menos do que construir prédios e
estruturas, a prática efetiva da cultura, do lazer e do esporte, em espaços abertos como parques, praças,
jardins, áreas esportivas, ampliando-os descentralizadamente, podem
trazer de volta o espírito comunitário e colaborativo, que é a essência
do surgimento das cidades.
Atividades como concertos em áreas públicas como parques e praças,
da Orquestra e Banda Sinfônicas do
Recife, por exemplo, e shows com
artistas emergentes dos próprios
bairros e comunidades podem ser
promovidos ou incentivados pelo
poder público, sem grandes custos.
Incentivar as características culturais de cada comunidade e criar calendários de festas tradicionais e de
atividades criativas relacionadas à
arte e à cultura, também.
Criação de agendas de campeonatos das diversas modalidades es-

portivas, além do futebol, claro,
podem ser discutidas e elaboradas em conjunto com a população,
abrindo-se as escolas públicas – e
por que não privadas – e espaços
poliesportivos para tais fins.
Dar vida à (nossa) cidade – ou trazê-la de volta à vida – é possivelmente a melhor resposta para os principais problemas urbanos
e terá como reflexo uma sociedade mais apta a participar e debater democrática e efetivamente da
sua construção.
Embora muitos o tenham como superado, por não abranger os aspectos complexos e em permanente mutação da sociedade pós-moderna, vale lembrar o que diz Le
Corbusier sobre as funções sociais
da cidade: “habitar, trabalhar,
cultivar o corpo e o espírito, aos
quais um objetivo elevado, conquanto acessível, possa ser atribuído: a alegria de viver”.

[1] A cidade ideal - Saltimbancos
[2] A cidade - Chico Science
[3] Maria da Vila Matilde - Elza Soares
[4] Estação derradeira - Chico Buarque

"A VIOLÊNCIA EXPLODE, COM NÚMEROS ALARMANTES,
CAUSANDO DESCONFORTO À POPULAÇÃO E AOS
GOVERNANTES. SOMOS TODOS VÍTIMAS E ALGOZES NUMA
CIRANDA DE CAUSA E EFEITO SEM FIM"
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EM CASA OU
NA EMPRESA,
O GÁS NATURAL
TRAZ MUITAS
VANTAGENS
PARA VOCÊ.

Conheça, aqui, os benefícios de mudar
para esse combustível limpo e eficiente,
muito mais seguro e econômico.
USO RESIDENCIAL
» Menos riscos de acidente e muito mais segurança, bem como espaço útil da

cozinha, por não armazenar botijões;
» Muito menos gastos com energia elétrica no aquecimento de água;
» Chama mais foe, firme e constante, permitindo o preparo mais eficiente e

rápido dos alimentos;

» Você pode utilizar o gás natural:
• Na cozinha: forno, fogão e cooktop;
• Aquecimento de água para: pia, banheira e chuveiro;
• Na área de serviço: máquina de secar;
• Na área de lazer: churrasqueira, piscina e sauna;
• Na climatização de ambientes: centrais de ar-condicionado e de aquecimento.

USO COMERCIAL
» Preço competitivo em relação aos combustíveis usuais;
» Combustão limpa, com baixa emissão de poluentes;
» Melhor rendimento do equipamento, liberando espaço e reduzindo áreas de risco;
» Redução de custos com manutenção;
» Garantia de fornecimento 24h, sem interrupções.

MAIS INFORMAÇÕES:
117 / 0800 281 2002
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