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O contexto atual dos Direitos Humanos em Olinda
Cidade histórica, problemas históricos: das carências de políticas públicas às
reivindicações da população, das responsabilidades dos governos ao papel da sociedade.
Nesta edição, diversas vozes analisam a situação dos Direitos Humanos no município,
mostrando como isso afeta a vida de todo mundo e por que devemos nos unir e lutar
para defendê-los e garanti-los.

As lutas pelos Direitos
Humanos estão no dia a
dia e fazem o povo se unir
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Q

O povo dos
direitos
humanos
O Centro de Cultura Luiz Freire é uma organização não-governamental que, desde 1972, une pessoas interessadas em lutar
pela democracia e pelos direitos humanos em Pernambuco e
em todo o país. Você também pode se somar a essa história
e contribuir para a construção de um mundo mais justo para
todas e todos. Visite o nosso site e conheça melhor o nosso
trabalho
www.cclf.org.br

uando olhamos para a história, percebemos o tanto que a humanidade avançou nas conquistas dos direitos sociais, políticos, econômicos e culturais. Ao mesmo tempo, também estranhamos que, em pleno século XXI, ainda exista uma imensa quantidade de pessoas que
não têm seus direitos garantidos, enfrentando condições que lhes retiram a dignidade e ameaçam
suas vidas. Povos refugiados e sem pátria. Populações que sofrem com a pobreza, a exclusão e a
fome. Além da desigualdade e da opressão, que permeiam as vidas de mulheres, pessoas negras e
indígenas, homossexuais, transexuais, transgênerxs, crianças, adolescentes e jovens. Olhando essa
totalidade, percebemos que a universalidade dos direitos propagada pela Declaração dos Direitos
Humanos, de 1948, ainda é uma utopia.
Porém, é nos territórios que iremos, de fato, conhecer a realidade que toda essa gente enfrenta.
As lutas pelos direitos humanos emergem nos bairros e comunidades com discussões que orientam
o ser no mundo e fazem os sujeitos procurarem a transformação, de dentro para fora. Por isso,
propomos aqui debater direitos a partir do nosso local – a histórica cidade de Olinda – com o objetivo de analisar, questionar e discutir nosso próprio cotidiano. Afinal, qual é a situação dos direitos
humanos para as cidadãs e cidadãos olindenses?
Diante do contexto nacional de ruptura democrática e da consolidação de um golpe de Estado, é
necessário que a sociedade se mobilize sempre, denunciando as constantes ameaças aos direitos e
garantindo a continuidade histórica de suas conquistas. Pois é através da luta e da resistência que
nossa realidade particular se conecta ao que acontece em cenários mais amplos. Juntas e juntos,
podemos fazer muito! Mas, para isso, é importante (re)conhecer a violência que ameaça a juventude
negra nas periferias das cidades, saber da carência de moradia digna e exigir transparência de governantes para que suas ações possam, realmente, ser monitoradas e avaliadas. Já a gritante violência contra as mulheres precisa ser denunciada e ter a merecida atenção nas políticas de segurança.
As violações de direitos humanos acontecem na cidade e no campo a todo momento e com toda
gente. Só que a maior parte das pessoas ainda não sabe ao certo do que isso se trata e nem que elas
mesmas são detentoras de direitos universais, inalienáveis e indivisíveis, ou seja, direitos humanos
são de todas as pessoas, não podem ser tirados ou cedidos por outros e só são possíveis de existir com
a garantia de todos, sem hierarquias. O nosso desafio é que esses debates ganhem as conversas do
dia-a-dia, nas ruas, nas filas, nas paradas de ônibus e nos lares.
Nesta 4ª edição da revista No Centro do Debate, desejamos contribuir para a discussão do contexto atual dos Direitos Humanos em Olinda, algo sobre o que todo mundo pode, e deve, falar. A
publicação é uma sistematização do projeto NO CENTRO DO DEBATE do Centro de Cultura Luiz
Freire (CCLF), que tem promovido, desde 2014, rodas de conversa sobre temas como o direito à cidade, políticas de incentivo à leitura e às bibliotecas e os planos de educação. A roda de debate da qual
nasce esta edição foi realizada em abril de 2016, no CCLF, com o tema “Contexto Atual dos Direitos
Humanos em Olinda”.
Ir à luta e resistir será, cada vez mais, missão diária para todas e todos nós.
Olinda, Fevereiro, 2017.

USO DA INFORMAÇÃO – O conteúdo
pode ser livremente reproduzido desde
que citada a fonte e creditada a autoria.
Solicitamos aos veículos de comunicação
que reproduzirem ou citarem nossa
publicação que enviem exemplar,
referências ou URL pelos endereços acima.
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Esta é uma publicação impressa e
online do Centro de Cultura Luiz Freire

Q

uando nascemos, encontramos um mundo já pronto.
Não escolhemos o lugar em
que chegaremos no mundo e na sociedade. Pegamos o bonde andando.
E ele já vem seguindo pelo longo caminho da História.
Aprendemos com o que nos é
apresentado a partir das condições
onde nascemos, estranhas às nossas vontades e competências. Até
aí, já nos pesam as experiências de
tudo aquilo que conhecemos como
vida. As opções e oportunidades que
se abrem não são as mesmas para
cada uma e cada um. Isso não nos
faz apenas diferentes, mas também
desiguais.
O que entendemos por Direitos
Humanos são as garantias de condições mínimas para que todas as pessoas possam viver dignamente num
mundo de desigualdade de oportunidades – determinadas por tantas
dimensões que se apresentam na
realidade: classe social, gênero, raça/
cor da pele, orientação sexual, religião, idade, etc.. Numa sociedade
como a brasileira, as desigualdades
chegam a definir quem tem direitos
garantidos e quem não tem.
A cada ano, cerca de 56 mil pessoas são assassinadas no Brasil – o que
equivale à taxa de 29 homicídios
para cada 100 mil habitantes. Apresentada pelos setores mais conservadores como uma importante
iniciativa no combate à violência, a
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) de número 171 propõe a redução da maioridade penal de 18 para
os 16 anos de idade.
No entanto, quando olhamos a
realidade brasileira é evidente que
a juventude brasileira é mais vítima do que autora dos homicídios no
país.
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Entrevista

Por Renato Feitosa (Centro de
Cultura Luiz Freire)

Beto Figueiroa

Direitos Humanos e a vitimização
da juventude negra olindense
Sofia Lucchesi

Matéria
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Desigualdade social transforma
jovens negros e pobres em vítimas
em potencias da violência.

Instalada pelo Senado em maio de
2015, a CPI dos Assassinatos de Jovens
divulgou em junho de 2016 relatório
que aponta que mais da metade das vítimas de homicídios são jovens entre
12 e 29 anos de idade, sendo 93% destes do sexo masculino e 77% negros.
Em suas conclusões, a CPI reconhece
que genocídio é o termo que melhor
descreve a expressiva disparidade na
vitimização por assassinatos de jovens
negros e pobres frente a outros segmentos da população.

Para cada pessoa branca
com idade entre 15 e 29
anos, existem 34 negras que
são assassinadas em Olinda”.

A PARTE QUE CABE AOS
MUNICÍPIOS
No município de Olinda, os dados
de homicídios da juventude mais recentes trazidos pelo Mapa da Violência são de 2012. De acordo com eles,

enquanto na população total a taxa de
homicídios era de 25,1 para cada 100
mil habitantes, entre as idades de 15 e
29 anos, esse número salta para 62,8.
A diferença atinge seu auge quando
aplicado o recorte racial às estatísticas.
Entre a população geral, a taxa entre
brancos é de 2,9 contra 40,2 entre negros – em outras palavras, para cada
pessoa branca, 14 negras são assassinadas. Entre jovens, para cada pessoa
branca com idade entre 15 e 29 anos,
existem 34 negras que são assassinadas em Olinda.
Que condições estão levando a
nossa juventude a ser morta dessa
maneira? Com o início de uma nova
gestão municipal é fundamental que
tal questão assuma a devida centralidade em sua agenda de discussões
e ações e que o discurso simplista da
criminalização não atropele um debate que deve prezar pela racionalidade
e a realidade refletida nos dados aqui
apresentados. Afinal, violência não é
apenas uma questão de segurança a
ser tratada com a polícia e a repressão das leis, mas principalmente com
a garantia do acesso a direitos fundamentais e, em especial, pela juventude
negra e da periferia.

Organização comunitária
e o enfrentamento à
violência em Peixinhos

O

Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças – GCASC
foi criado 1986 por “uma família que se especializou em cuidar
de outras famílias”, trabalhando no
desenvolvimento humano e social de
crianças e adolescentes e dando apoio
psicossocial para as famílias no bairro de Peixinhos, em Olinda (PE). Na
época, a miséria, as poucas oportunidades na comunidade e a situação de
desemprego das famílias levaram alguns adultos, jovens, adolescentes e
crianças a se envolverem de alguma
forma com a criminalidade, o tráfico
de drogas e a violência constante era
uma realidade.
Foi nesse clima de insegurança do
bairro que nasceu o GCASC, formado por pessoas que se propunham a
oferecer o seu trabalho, de acordo
com as suas capacidades e limites,
para contribuir com os adolescen-

Vimos, na pesquisa,
que a maioria das famílias
já tinha sofrido com a perda
de parentes por homicídio.
Famílias que tiveram, entre
os seus, vítimas letais da
violência ou com alguém em
situação de cárcere”.
tes, incentivando-os a frequentar a
escola e a participar de oficinas ocupacionais, culturais, pedagógicas e
esportivas. Por meio de programas
de alfabetização, grupos de dança,
aulas de informática e de artesanato,
dentre outras atividades, a realidade
de crianças e jovens vem mudando.
Paralelamente, o GCASC também
desenvolve trabalho com as famílias,

Grupo
Comunidade
Assumindo
Suas Crianças,
de Peixinhos,
dividiu sua
experiência na
roda de debate
sobre Direitos
Humanos em
Olinda, no
CCLF.

como o projeto Mães da Saudade,
que visa o entrosamento, o diálogo
entre pais e filhos, a fim de que o
comportamento social da família se
modifique na perspectiva de uma
convivência menos agressiva e mais
construtiva.
Um de seus fundadores, Oriosvaldo Limeira de Almeida, afirma que o
projeto tem como principal objetivo
salvar vidas através da educação,
preservando a cultura e valorizando o talento de cada um. E as jovens
multiplicadoras do projeto Mães da
Saudade, do GCASC, Fernanda Alves
e Isis Karina nos apresentam o Mapeamento da Violência no bairro de
Peixinhos feito pelo projeto. Os três,
nesta entrevista à Revista No Centro do Debate, trazem um pouco da
realidade do bairro e como as ações
comunitárias podem transformar a
realidade de um território.

tuação carcerária. Pesquisamostrezentas famílias, o que dá um total de
mais de mil pessoas. A maior parte
mora em casebres, tendo casas em
que chegam a viver vinte pessoas!

No Centro do Debate – Qual o
principal objetivo do grupo Comunidade Assumindo as suas Crianças?
Oriosvaldo Limeira: - Nossa
preocupação eterna é com os direitos
humanos. A salvação da vida das
crianças, lutando pela comunidade
e pelas famílias. Recentemente,
fizemos uma pesquisa, em oito locais
diferentes da comunidade, sobre a
questão de mães que tinham filhos
no presídio e mães que tiveram filhos
assassinados. Esse estudo faz parte
do nosso projeto “Mães da Saudade”,
que é um trabalho específico que
fazemos com as mães que tiveram
seus filhos assassinados no bairro de
Peixinhos.

Isis Karina: A gente realizou essa
pesquisa dentro da comunidade. São
locais onde estamos acompanhando
o processo do projeto e as mães que
perderam seus filhos por conta da
violência urbana. A gente vê ainda
que o projeto Pacto pela Vida é uma
forma de trabalhar a questão pela
via da repressão.
Quais os pontos principais revelados nesta pesquisa?

O Pacto pela Vida
investiu muito na repressão.
Deveria ter investido mais
na capacitação para os
jovens, de fazer ações na
comunidade que fossem
benéficas, ações de paz”.

Há muitos casos de jovens assassinados em toda a comunidade?
O.L.- Então, na área do Jeriquiti
há mais registros de jovens presos.
Já na área de Cabo Gato, o número
de assassinatos é alarmante. Esta é
uma realidade cruel na nossa comunidade. Recentemente um jovem de
24 anos foi assassinado por outro jovem. Um matando o outro, por causa
da questão das drogas. Um faz parte
de um grupo, o segundo de outro –
fica aquela rixa entre eles. Então, é
uma situação que nós, enquanto sociedade civil e as autoridades constituídas, precisamos nos alertar em
relação a isso.
Sobre as autoridades constituídas, como o projeto do Governo do
Estado, Pacto pela Vida, vem atuando nessas áreas?
O.L.- O Pacto pela Vida investiu
muito na repressão. Deveria ter investido mais na capacitação para
os jovens, de fazer ações na comunidade que fossem benéficas, ações
de paz. Em vez disso, aumentou o
número de carros de polícia, e aí a
violência aumentou, a repressão em

cima dos jovens. Um jovem estava
vindo da escola, com os livros e tudo
mais, e foi abordado. Foram tomados 20 reais que ele tinha no bolso,
alegando que era dinheiro de droga.
Deram tapas no rosto, espancaram
o rapaz. Quer dizer, isso é uma ação
que é triste. Isso só causa revolta nos
nossos jovens.
Como a sociedade civil pode também ajudar esses jovens?
O.L.- Então, a gente tem todo esse
cuidado de fazer com que os jovens
tenham oportunidade. Como não temos uma estrutura que dê uma profissionalização a eles, então a gente
encaminha para os órgãos. Mas precisa haver mais ações do poder público, das autoridades, para que esse
jovem possa ser encaminhado e que,
depois de terminar um curso, uma

capacitação, ele realmente tenha
uma ocupação e tenha o seu salário.
Como foi feito o mapeamento sobre a questão da vulnerabilidade da
juventude à violência?
Fernanda Alves – O projeto Pacto pela Vida, no papel, é todo “bonitinho”, diminuiu-se o número de
jovens mortos, de violência e muitas coisas - lá no projeto. E a gente
quis trazer o que realmente acontece na comunidade, as famílias que
são atingidas pela violência, as quais
pesquisamos, mas que não estão no
número do governo. E nem é traçado o perfil do jovem. Vimos, na
pesquisa, que a maioria das famílias
já tinha sofrido com a perda de parentes por homicídio. Famílias que
tiveram, entre os seus, vítimas letais
da violência ou têm alguém em si-

F. A: Por exemplo, que nas ações
de prevenção pouco foi investido
pelo Estado. Tem até uma cartilha
nossa que tem a quantidade do que
foi investido em repressão e em prevenção. Sendo que o governo também já sabe que o melhor a se fazer
é a prevenção, quando se faz o contrário. Vimos que muitos dos jovens
assassinados participavam de algum
curso, mas que, infelizmente, não
puderam nem dar continuidade ou
colocar em prática o que aprenderam. Até fiquei um pouco espantada,
pois tem uma pergunta que a gente
fez no questionário para as famílias:
“As pessoas em idade escolar estão
na escola?” – não. E eu fiquei assustada, porque eu achei essa pergunta
boba quando formulamos a pesquisa. Eu disse: “gente, vamos perguntar isso mesmo?”, mas pensei direitinho e era necessário perguntar para
ver quem realmente está na escola
ou não. E eu acho que trinta por
cento, ou trinta e um por cento das
crianças não estavam estudando.
Isis Karina: Devido a essa pesquisa, nós vimos a necessidade do que
estamos fazendo, enquanto projeto. Trouxemos esse relato sobre
a questão da educação, da criança
estar inserida numa atividade edu-

cacional e o jovem estar inserido em
alguma ação de acompanhamento,
de desenvolvimento dessa juventude. Uma ocupação para a juventude
porque devido à violência urbana os
jovens se envolvem facilmente com
as drogas – é a realidade que a gente
vive. Então, tendo uma oportunidade para esses jovens, eles poderiam
estar fazendo alguma atividade.
As pessoas da comunidade conhecem esses dados?
F.A.: Para apresentar a pesquisa,
realizamos um evento lá no grupo
mesmo, convidamos as escolas, porque temos parcerias com as escolas.
Uma das atividades do projeto é realizar oficinas de prevenção à violência nas escolas, mas nenhuma das
escolas apareceu. Nenhum dos gestores das escolas compareceu. Nós
fomos pessoalmente entregar ofício,
fazendo questão da presença deles
lá, e eles não foram.

Nós vimos a
necessidade do que
estamos fazendo
com a questão da
educação, da criança
estar inserida numa
atividade educacional e
o jovem estar inserido
em alguma ação de
acompanhamento, de
desenvolvimento dessa
juventude”.

* Edição de Rosa Sampaio (Centro
de Cultura Luiz Freire)
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É pertinente lembrar que, desde o início, a atual gestão (Renildo
Calheiros) fez a opção política de se distanciar da sociedade civil
organizada. Presenciei isso quando estava no processo de gestão
daqui. Há de se lembrar que o Orçamento Participativo foi extinto. E
era o que fazia todo o diálogo e interação com a sociedade olindense.
Participavam secretários de todas as pastas. Mas o mais significativo
era a presença da gestão na comunidade, fazendo debate político
sobre as políticas públicas. Isso foi perdido”.Irageu Fonseca, morador de Olinda.

Participação social & o

papel da sociedade
A gestão pública não está estruturada para trabalhar com a
comunidade. Em 2014, teve essa tentativa de desocupação em
Passarinho e conseguimos fazer o governo se comprometer a
declarar a comunidade como área de interesse social. Já estamos
no meio de 2016 e isso não saiu do papel! Vamos correr atrás
porque sabemos que o cara que se diz dono vai recorrer. Mas o
pessoal tá lá! E só não está tudo entregue às baratas porque a gente
tá lutando. Porque se dependesse do poder público, estaria na
lama”. – Ediclea Santos, do Espaço Mulher.

A sociedade também precisa se fortalecer. Na Conferência
Municipal de Direitos Humanos, levantou-se a questão da
retomada do Fórum das Entidades da Sociedade Civil de Olinda
(Fesco), inativo há mais de uma década. Se estivéssemos atuando
de forma conjunta e articulada, hoje a gente poderia ter resultados
diferentes, uma outra realidade. Como CCLF, gostaria de convocar
todas e todos para a reconstrução desse fórum, para que possamos
nos unir e fazer valer a força da sociedade”.- Renato Feitosa,
Cientista Social, integrante do CCLF.

Por José Fernando Silva*

A

institucionalização de um
novo regime fiscal durante
duas décadas é o propósito
central da Emenda Constitucional,
PEC-241, apresentada pelo Governo
Temer, aprovada na Câmara Federal
e que tramitou no Senado com o número 55, também aprovada. Segundo o ministro Henrique Meirelles, o
objetivo é conter a expansão da dívida pública, a partir da estabilização
das despesas primárias no âmbito
federal.
Em vigor, a PEC terá impacto negativo nas ações desenvolvidas sob a
responsabilidade do Executivo, Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria
Pública. O impacto é decorrente do
congelamento dos orçamentos anuais, a partir de 2017, sendo permitida apenas a reposição da inflação
do ano anterior. Frente ao exposto,
quais as consequências da aprovação
da PEC 55 para a permanência e/ou
a ampliação de direitos? Os impactos
atingirão toda população nacional da
mesma forma e intensidade? A resposta é não!
Ao repor apenas a inflação dos orçamentos anuais, o Governo Temer
vai inviabilizar a expansão do direito
à cultura, educação, esporte, lazer,
transporte, segurança, habitação e
justiça. Também afetará os direitos
oriundos da seguridade social: saúde, previdência e assistência social.
Restringirá as ações que são financiadas com os orçamentos dos fundos nacionais, a exemplo dos direitos
da criança e do adolescente, sistema
penitenciário, educação e saúde.
Com o novo regime fiscal, o Governo Federal deixará de contemplar a
necessidade de maiores investimentos para compatibilizar, nos planos
plurianuais do Governo Federal, as
políticas públicas que promovam a
redução das desigualdades inter-regionais, como determina o Art. 165
da Constituição Federal.
Segundo estudos do Instituto

A PEC que vem para
restringir direitos

de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), com a PEC em vigor, mais de
1,5 trilhões de reais deixarão de ser
investidos durante 20 anos, sendo
654 bilhões de reais na saúde e 868
bilhões de reais na assistência social.
As consequências são evidentes: os
usuários das duas redes públicas serão duplamente afetados: a precarização dos serviços existentes e a não
expansão dos atendimentos.
Importa considerar que a maior
parte da população brasileira acessa seus direitos diretamente na rede
de proteção social, educação, saúde,
segurança, assistência social, que é
executada com recursos provenientes do orçamento público. Aquelas
pessoas que garantem seus direitos
através da rede privada provavelmente não serão afetadas pelo congelamento dos orçamentos. Esses
continuarão pagando para acessar
direitos ao passo que aquelas pesso-

as que necessitam do atendimento
público serão severamente prejudicadas.
Entre o novo regime fiscal, que
penaliza aquelas pessoas que necessitam dos atendimentos públicos; a
volta da CPMF, que incide sobre todas as transações bancárias; e a taxação das grandes fortunas, o Governo
Temer fez sua opção. Dizem que a
luta de classe não acabou. Será?
*Secretario de Desenvolvimento
Social, Inclusão e Direitos Humanos de Caruaru – PE, Sócio
da ONG Centro de Cultura Luiz
Freire, especialista dos Direitos
da Criança e do Adolescente, foi
presidente do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e Adolescente (CONANDA) e do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e
Adolescente de Pernambuco (CEDCA-PE).
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Artigo PEC

Sou educadora e estou como coordenadora do ProJovem Urbano de
Pernambuco. Eu queria levantar a questão da participação de gestores
nos conselhos escolares, porque também existe representação
na escola. Não há interesse do gestor nesses grupos. Talvez, uma
forma de obrigar seja denunciando mesmo, no Conselho Estadual
de Educação, na própria Ouvidoria da Secretaria de Educação ou na
GRE”. - Rafaela Cavalcante, educadora.

Acervo pessoal

Frases
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Artigo
Wanderson Ferreira (Afoxé Alafin
Oyó e Conselheiro de Direitos
Humanos de Olinda)

S

ou Wanderson Ferreira, do
Afoxé Alafin Oyó e ocupo uma
cadeira no Conselho de Direitos Humanos da Cidade de Olinda.
Sou jovem, negro, gay, de periferia e
de religião de matriz africana. Como
membro da sociedade civil, eu vejo
muita coisa que precisa avançar na
questão de Direitos Humanos no
município.
Eu vivi um longo período em Peixinhos. E lá a gente vê como é quando a polícia entra com violência na
comunidade. Onde a PM pode abordar um jovem negro que estava
vestindo uma camisa com a palavra
GATI e, por ele ser gay, o policial
grita “Você acha que na polícia tem
frango?!”, e o agride, e rasga sua camisa na frente de todo mundo. Esse
menino que estou falando nunca
deu uma tapa em ninguém. É talentoso, bailarino em vários grupos
afro daqui. E a gente não conseguiu
fazer nada para reagir a isso. Procuramos a capitã responsável para
dialogar e ela disse que ele mesmo
que deveria fazer a denúncia. Mas
depois de passar por isso, ele preferiu ficar calado. “E eu vou denunciar pra depois morrer como muitos
outros têm morrido aqui na minha
comunidade?”. Em Olinda, a gente
tem uma Secretaria de Segurança
Pública, mas não tem segurança que
chegue até uma vítima de homofobia praticada pela polícia e a ampare quando precisa denunciar ações
que violaram seus direitos, sua dignidade, sua vida.
E o jovem que não tem área de
lazer e está jogando futebol dentro da comunidade de Peixinhos?
Aí, de repente, chega a polícia nas
motos da Rocam. Todo mundo corre. Convivendo com um cotidiano
como esse, quem que não tem medo

Wanderson afirma identidade e defende a cultura como meio para garantir direitos
humanos da juventude olindense.

Jovem, negro, gay,
de periferia, de
religião de matriz
africana em defesa
de Direitos
da polícia?! Então, tem um que ficou sentado, a polícia manda parar,
ele vê os outros correndo e corre
também. A polícia atira. Ele cai no
canal. O policial se aproxima e – ao
invés de chamar uma ambulância,
socorrer esse jovem e se explicar na
ocorrência – dá outro tiro na cabeça
dele. O jovem afunda e morre. Tudo
sem justificativa, compreende!? Eu

acho que a gente precisa dialogar
mais e exigir políticas públicas que
protejam a juventude que está sujeita a morrer assim nas comunidades.
A juventude que mora lá no Alto
da Bondade tem que ter acesso aos
mesmos direitos que a que mora em
Casa Caiada ou Bairro Novo. Mas
esses direitos nunca chegam a ela.
Direitos Humanos é garantir

saúde, educação, infraestrutura.
E cultura! A forma mais autêntica na nossa cidade para garantia
de Direitos Humanos é a cultura.
Porque a cultura liberta. A alfaia
liberta. O tambor liberta. A cultura tira o jovem de vários lugares e
traz para outra realidade. Mas, infelizmente, a gente não consegue
dialogar isso com o poder público
e convencer que a cultura tem que
também estar a serviço dos Direitos Humanos. Temos um Carnaval que só agrega recursos financeiros, mas não garante o valor
cultural que a tradição tem para o
seu povo quando – por exemplo –
o meu afoxé não pode se apresentar na cidade no dia do seu aniversário. Quando isso acontece a
minha cultura está se perdendo. E
alguém do Estado não está valorizando isso dessa forma.
Agora, discutindo sobre a questão do orçamento... Quando Donana (Ex-secretária de DH de Olinda)
diz que vai passar um projeto na
Câmara dos Vereadores, eu fico
com medo. Porque eu não sei se o
projeto vai passar, compreende?
Como o que foi falado numa reunião do Festival Mimodifique, em
2015: um projeto foi para a Câmara para garantir orçamento de R$
500 mil para a Secretaria Executiva de Direitos Humanos e acabou ficando só em R$ 20 mil para
dividir entre seis coordenadorias.
Como que se avança com garantia de direitos se não conseguimos
nem 3 mil para fazer algo? Mas
chegou à Câmara um projeto que
pedia 500 mil. Quando o projeto
entrou, alguns vereadores da bancada disseram que isso não poderia
acontecer para a área de direitos
humanos, que o projeto não passaria. Nem para subir para R$ 40 mil
– que seria o dobro do que tinha!

Direitos Humanos é garantir saúde, educação, infraestrutura. E cultura! A forma mais autêntica na nossa
cidade para garantia de Direitos Humanos é a cultura.
Porque a cultura liberta; tira o jovem de vários lugares e
traz para outra realidade”, defende.

Porque para eles é mais importante votar um projeto que libera
camarote do que um que atende a
direitos humanos.
Eu não quero ser a próxima vítima da arma que mata. Eu não
quero ser a próxima vítima do
homofóbico. Eu não quero ser a
próxima vítima do cara que tem
sua religião e não aceita a minha.
O que a gente tem é muito pouco!
E o que não estão nos dando não é
nem um favor, é direito nosso. A
gente precisa repensar muitas coisas sobre nós mesmos a respeito
das garantias de direitos. Porque
a gente deixa muito nas mãos do
governo. Sou conselheiro, sou da
sociedade civil. Sempre que entramos na Casa Grande, apanhamos de chicote. Agora, se a Casa
Grande quiser dialogar, que venha
para o nosso espaço, sente no nosso chão e – ali – converse com a
gente. Aprendemos a construir
assim, sentando no chão, em roda.
E a gente quer voltar a construir
dessa forma.
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Beto Figueiroa

*Ex-secretária executiva da Mulher
e dos Direitos Humanos da Cidade
de Olinda realizou este depoimento
em abril de 2016, em debate realizado
no CCLF sobre Contexto dos Direitos
Humanos em Olinda.
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além de implantar o conselho de
Direitos Humanos, o que foi conquistado com muita garra. Aprovamos na Conferência Municipal de
Direitos Humanos a elaboração do
primeiro Plano Municipal de Direitos Humanos de Olinda, com participação da sociedade civil, onde
várias pessoas puderam contribuir nas propostas desse
texto. Foram convidados também alguns técnicos da secretaria e outras instituições que
tem uma relação próxima com a
questão, como o Centro Nordestino de Medicina Popular e o Coletivo Mulher Vida.

“O município de Olinda ainda
não consegue cobrir demandas
essenciais à população”
Por Eliane “Donana” Cavalcanti*

F

alar em Direitos Humanos e
não remeter à conjuntura política atual no Brasil é negar um
pouco da história contida em nossas
lutas. Todos os que fazem ou fizeram parte dessas lutas têm a satisfação em ver um produto obtido através dos governos populares, produto
esse que hoje está sendo esfacelado.
Ao falarmos em políticas públicas
para os direitos humanos, não há
como dissociar do que vem aconte-

cendo: o município de Olinda ainda não consegue cobrir demandas
essenciais à população. Precisamos
implementar uma política de Direitos Humanos no município que deve
ser realizada com sua transversalidade através da saúde, educação,
cultura, lazer, comunicação.
Estou à frente da Secretaria Executiva da Mulher dos Direitos Humanos de Olinda há três anos. Estão
sob minha responsabilidade três
coordenadorias, três conselhos de
direito, um setor de documentação

e uma secretaria executiva na diretoria de Direitos Humanos. No meu
setor de trabalho, a atuação da coordenadoria é muito difícil, pois não
temos o conjunto de pessoas que
deveríamos ter para incidir nas políticas públicas. Temos dificuldades de
estrutura, de recursos financeiros
e recursos humanos. Entre os três
conselhos que coordeno, apenas o
conselho do Idoso teve orçamento
aprovado em 2015 e esse recurso
financeiro ainda não entrou.Conseguimos realizar várias conferências,

Se não discutirmos esse
documento com ações, responsabilidades e com orçamento,
o Plano Municipal de Direitos
Humanos permanecerá um
livro solto dentro da gaveta.
Podemos prosseguir debatendo
sobre Direitos Humanos, mas ainda
não temos um instrumento que nos
oriente para que essa política seja
executada pelo governo. Esse plano
vai ser construído a partir do resultado das cinco conferências que
foram realizadas na cidade de Olinda: LGBT, pessoas com deficiência,
idosos, mulher e direitos humanos.
Ainda contaremos com a conferência da criança e estamos solicitando
a de educação. A partir do conjunto
de proposições aprovadas nas conferências, iniciaremos a elaboração
do plano. Com isso, será possível
executar a política de Direitos Humanos em Olinda.
Um dos grandes problemas para

o prosseguimento dessa política,
infelizmente, é a questão do orçamento. Se não discutirmos esse
documento com ações, responsabilidades e com orçamento, o Plano
Municipal de Direitos Humanos
permanecerá um livro solto dentro
da gaveta. Depositamos a esperança de que esse documento tenha os
olhares, os desejos e as necessidades
da sociedade civil de Olinda, que esteve presente nessas conferências.
É responsabilidade de todos nós que
esse plano seja colocado na Câmara,
aprovado e que esse documento, independente do governo presente na
cidade, seja respeitado e executado.
Este ano de 2016 é ano de eleições.
Em meio a uma conjuntura tão conturbada, não sabemos quem poderá
assumir a gestão em 2017. Precisamos garantir que o plano seja um

instrumento que efetive as políticas
públicas de Direitos Humanos em
Olinda.
Hoje, os conselhos de direito em
Olinda estão muito fragilizados,
por conta da falta de participação
da sociedade civil organizada. Há
uma grande discussão no momento de construção desse conselho,
mas na hora de assumir um papel
como conselheiro, a sociedade civil
se esquiva. É complexo conduzir o
acompanhamento dessas políticas
na prática. Precisamos que a sociedade civil organizada acompanhe
o conselho. Temos o conselho da
mulher, de direitos humanos, das
negras, de idosos. Com uma sociedade civil atuante, fortaleceremos
esses conselhos e potencializaremos
a realização das políticas de Direitos
Humanos no nosso município.
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cupação muito grande, eu sempre fui
advogado das mulheres, combati a
violência contra as mulheres, e eu já
fiz vários contatos aqui, com o governo do estado e a nossa pretensão é de
trazer uma delegacia da mulher pra
Olinda, que existe uma carência muito grande, muitos casos de violência
contra a mulher. As mulheres, as vezes que têm coragem de ir na delegacia, elas são atendidas em delegacias
normais. Então há uma certa discriminação porque eles não entendem
do assunto, aí então elas se sentem
constrangidas e não vão. E outra é a
delegacia, também que eu já estive…
é a delegacia da criança e do adolescente. São duas delegacias que fazem
muita falta aqui em Olinda e que nós
vamos trazer pra Olinda.

Secretário de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, Wolney Queiroz, e Secretária Executiva da Mulher e
Direitos Humanos, Verônica Brayner, assumem a nova gestão com Plano de Direitos Humanos de Olinda ainda não concluído.

A

pós as eleições realizadas em
outubro de 2016, a nova gestão da prefeitura de Olinda
tem desafios históricos a encarar:
extermínio da juventude negra na
periferia, despreparo no atendimento
às mulheres vítimas de violência e a
falta de recursos para a área de direitos humanos dão ideia do cenário do
município. Outro ponto que precisa
ser tratado é a construção do primeiro plano de Direitos Humanos de
Olinda, iniciado na última gestão mas
não finalizado. Conversamos com
Wolney Queiroz, atual Secretário de
Desenvolvimento Social, Cidadania e
Direitos Humanos, e com a Secretária
Executiva da Mulher e Direitos Humanos, Verônica Brayner, para saber
as perspectivas e propostas para os
próximos quatro anos.
CCLF: Você acredita que, atualmente, Olinda consegue cobrir as

Direitos Humanos na
perspectiva da nova
gestão de Olinda
demandas essenciais da população
no que diz respeito aos Direitos Humanos?
Wolney: A nossa intenção é justamente atingir esse objetivo. Nós somos
da nova gestão e estamos primeiro
arrumando a casa, existiam algumas
irregularidades, mas isso aí é assunto
que compete à gestão anterior. Então a
nossa intenção é a melhor possível.
Verônica: Esse tempo, justamente, foi o tempo que a gente montou
as coordenações, nomeou os coorde-

nadores e aí, a gente tá procurando
fazer visita aos conselhos. Ao conselho municipal da mulher, ao dos idosos… então estamos marcando reuniões para ver como é que tá. Como é
que tá a real situação hoje.
CCLF: Em Direitos Humanos nós
discutimos a transversalidade e a complementaridade de direitos: que não é
possível falar de direitos humanos
sem falar de direito das mulheres, sem
falar de direito dos idosos, deficientes…
Wolney: Em relação, inclusive, ao
direito das mulheres, há uma preo-

CCLF: Na última gestão aconteceram as conferências de idosos,
adolescentes, mulheres, LGBT e a de
Direitos Humanos, que são um dos
passos para a construção do Plano
Municipal de Direitos Humanos, já
que Olinda até hoje não tem um plano municipal de DH. Esse processo
ficou, inclusive, de ser complementado. Em que pé está esse processo
hoje?
Wolney: Estamos, como eu disse,
organizando as coordenadorias todinhas, já que afinal de contas não faz
nem um mês que nós assumimos.
Então os primeiros cem dias, pelo menos, é de organização e depois disso
é que nós podemos dar uma posição
sobre isso. No momento a gente não
tem como lhe dizer, mas podemos dizer que estamos fazendo o possível
para organizar e depois de organizado… e a organização tá fluindo bem.
CCLF: Existe a intenção de dar
continuidade à construção do plano
que já foi iniciado?
Wolney: A gente vai dar uma
analisada. Se o projeto for bom, é
lógico que nós vamos dar. Independente de quem fez, se é coisa boa nós
vamos dar todo o apoio.

balhar especificamente?

Não existe como a
gente separar totalmente
essas coordenações. Porque
existe a mulher negra, existe
a mulher que frequenta
o candomblé, a mulher
evangélica, entendeu?
Existe o idoso que tem uma
dificuldade de mobilidade
[...]então não tem pra que a
gente tá trabalhando de uma
forma individual.

O CCLF vem acompanhando a
construção do plano de Direitos
Humanos de Olinda, em contato
com a antiga Secretária da Mulher
e Direitos Humanos, que pretendia
articular conferências da criança
e da educação, que são complementares ao processo. Vocês têm
debatido também com outras secretarias para continuar essas articulações?
Wolney: É, como eu disse, nós estamos primeiro avaliando tudo, não
é? E essa questão na parte também,
do que diz respeito à educação temos que fazer em conjunto com a
secretaria de educação. Mas eu lhe
asseguro que nós estamos fazendo o
melhor possível, nós estamos, o secretariado está muito unido. E nós
estamos fazendo o possível para
oferecer ao município o melhor de
nossa boa intenção, entendeu?
CCLF: Sobre a gestão do Professor
Lupércio, existem diretrizes principais nas quais vocês pretendem focar? Talvez mulheres e direitos humanos, já que vocês falaram sobre a
preocupação com a mulher e sobre
a intolerância religiosa. Existe uma
linha em que vocês pretendem tra-

Verônica: Uma coisa assim, que
eu acho importante salientar é
que eu me reuni com os coordenadores e, ao meu ver, não existe
como a gente separar totalmente
essas coordenações. Porque existe
a mulher negra, existe a mulher
que frequenta o candomblé, a mulher evangélica, entendeu? Existe o
idoso que tem uma dificuldade de
mobilidade. Existe a mulher com a
dificuldade, então não tem porque
trabalhar de uma forma individual. Então o que eu passei pra eles,
a forma como a gente tá fazendo é
essa, trabalhando todo mundo em
conjunto. Que é um perfil de Lupércio também. Do prefeito, que tá
fazendo isso também com as secretarias.
CCLF: Vocês falaram que ainda
estão nesses primeiros meses, os
primeiros 100 dias da gestão. Mas
já existe uma perspectiva de orçamento? Como está a Secretaria para
poder desenvolver as ações que vão
precisar ser feitas?
Wolney: Olhe, veja só, aqui a
nossa Secretaria vive de convênios federais. Então, o dinheiro
tem, porque vem todo do governo
federal. O que precisa é a mão de
obra técnica para manusear os convênios, para poder fazer as prestações de conta em dia, pra tudo isso.
Então, esse corpo técnico, graças a
deus, nós temos. Então, as coisas
estão andando de uma maneira
maravilhosa. Tá tudo sendo colocado em dia, tudo direitinho. Agora em relação a orçamento e essas
coisas, eu fui também da equipe de
transição, andei em todas as secretarias, e nós estamos entregando
agora dia 30 ou 31 de janeiro tudo
que foi apurado aqui nessa transição. Então a gente não pode falar
nem de orçamento agora, nem coisa nenhuma. Então vamos aguardar os 100 dias. Mas as coisas estão
indo bem, graças a deus, viu?
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É ilusão pensar em políticas públicas e não pensar no orçamento.
Se não tivermos a administração municipal assumindo seu
papel, a gente fica só na cobrança e, com o tempo, acabamos nos
vendo incapazes. Mas quem tem que executar política é o gestor!
E se nós, enquanto gestoras e gestores, não tivermos recurso
financeiro definido na dotação orçamentária, não tem como fazer.
Temos três conselhos na secretaria. Mas apenas um deles tem
orçamento proposto e aprovado pela Câmara”. – Donana, exsecretária executiva de Direitos Humanos
e da Mulher de Olinda.

Uma peça orçamentária não é números repartidos para aqui
e para acolá. Nela, pode-se ver prioridades das gestões. É onde
se vê se os direitos humanos são devidamente contemplados.
Os recursos têm que ser obrigatoriamente executados. E são? Aí
vem nossa capacidade de fiscalização – de vereadores, deputados
e sociedade. Qual é a utilidade prática de um orçamento na
disputa de poder, da sociedade e de suas concepções? A sociedade
tem respostas e, nisso, as gestões têm que respeitar os conselhos”.
Teresa Leitão, deputada estadual pelo PT e professora.

Orçamento público: fazer acontecer
as políticas públicas que precisamos!
“O orçamento público é o instrumento mais forte de coerção
que a gente tem, mas o controle social não funciona porque
desconhecemos os mecanismos existentes. A gente tem que se
empoderar! Eu queria sugerir que o Plano de Direitos Humanos
não deixe de vincular o orçamento das deliberações de um
conselho gestor, de um mecanismo de controle social participativo
e amplo. E que isso seja transparente, que a gente possa pedir
contas, prestar contas, exigir e judicializar”. - Cida Fernandez,
biblioteconomista, integrante do
Centro de Cultura Luiz Freire

Precisa garantir orçamento, mas também que ele chegue. Em
2004, o presidente Lula esteve nas comunidades da V8 e da V9,
anunciando milhões do Governo Federal para construir a primeira
área de lazer dali. Mas a obra, que era para resolver conflitos entre
comunidades, não foi entregue. Onde está o dinheiro?! Não digo
que pegaram, só que a obra não foi feita! As comunidades têm uma
creche, construída há pouco tempo. Mas posto de saúde, não. E
só metade é saneada. Pra lá, depois da ponte, não é”.- Wanderson
Ferreira, conselheiro de Direitos Humanos de Olinda.
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Ocupe Passarinho

Edicleia conta que o Espaço Mulher
nasceu da necessidade das mulheres
conversarem sobre a violência, sobre
a água, sobre a luz, sobre o racismo e
sobre tudo ao mesmo tempo.
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Mobilização #OcupePassarinho aconteceu pela primeira vez em 2015 e teve a segunda edição em 2016.

“A senzala são todos os
lugares. O navio negreiro é
o carro da polícia”
Grupo Espaço Mulher (Passarinho),
Fórum de Mulheres de PE e Rede
de Mulheres Negras de PE

P

assarinho veio do Morro da
Conceição, onde já existia uma
luta por moradia das pessoas
que moravam em área de risco. O
conselho da comunidade, junto à população, fez o projeto que foi fruto de
muita luta. A gente enfrentou polícia,
enfrentou chuva, fome. E conseguimos. Na época, o governador Miguel
Arraes concedeu o terreno de Passarinho para nós.
Em 89, quase 1990, foi quando começou a lotear a comunidade. Hoje,

tudo que tem na comunidade foi um
trabalho feito principalmente por nós
mulheres, e homens também, moradores e moradoras da comunidade.
E a luta da gente foi muito grande.
Temos uma única escola municipal
que caminha muito precariamente,
em que alguns alunos vão até a quarta-série e quando terminam tem que
sair da comunidade, dependendo da
idade. Para os “menorzinhos”, havia o
conselho de moradores. Só que o conselho também não tinha estrutura
para ter uma escola lá e o Ministério
Público tirou a escola do conselho de
moradores. Agora está tudo imprensado na única escola que tem. As salas são divididas em duas, um grita de

um lado, a professora grita do outro e
é um inferno.
O Espaço Mulher nasceu da necessidade das mulheres conversarem,
porque a maioria de nós – ou todos
nós – éramos empregadas domésticas
e tínhamos uma necessidade de conversar sobre a violência, sobre a água,
sobre a luz, sobre o racismo e sobre
tudo.
Em 1999 fundamos esse grupo que
era para conversamos politicamente.
Passarinho é uma comunidade pequena que tem quase vinte igrejas
evangélicas, duas católicas e nenhum
candomblé ou centro espírita. Então,
você já vê a dificuldade dos moradores participarem de um grupo.

A gente luta por
moradia de qualidade. A
gente luta por uma cidade
de qualidade para nós
mulheres. Negras, idosas,
com deficiência. Então, a
gente não cruza os braços.”,
afirma Edicleia. “Estamos
aqui e vamos à luta”.

O enfretamento à violência também é importante para o Espaço
Mulher. Nós, mulheres negras, infelizmente, somos as mais violentadas.
No ônibus, tarde da noite, seja a hora
que for, nós somos as mais violentadas. Infelizmente, os jovens negros
de Passarinho também sofrem os
mesmos preconceitos que o jovem de
Peixinhos, do Coque, de Boa Viagem
– não da área elite - sofrem a mesma coisa. São abordados e o dinheiro
que tiverem, dizem que foi de droga.

A gente está lá numa luta para fazer
uma ação dentro da comunidade sobre essa questão.
A senzala são todos os lugares.
Saiu da casa grande, e está em todos
os cantos. O navio negreiro é o carro
da polícia. Isso é muito triste. Eu que
sou avó, daqui a pouco chegam os
bisnetos e a gente cada vez que luta
parece que dá um passo pra frente e
quinhentos para trás. A gente elege
pessoas que a gente pensa que vão
lutar pelos nossos direitos e lá estão
lutando pelos interesses deles. Esquecem a sociedade, esquecem que
foram postos lá por nós e isso é revoltante. A gente vai pra rua, se esfola,
e os miseráveis estão lá, pela família,
por não sei o que, mas não pelo povo.
E isso é revoltante. Mas pensamos o
seguinte: não temos creche e brigamos por ela, brigamos pelo lixo, pelo
saneamento básico. A gente luta por
moradia de qualidade. A gente luta
por uma cidade de qualidade para
nós mulheres. Negras, idosas, com
deficiência. Então, a gente não cruza os braços. Estamos aqui e vamos
à luta.

PASSARINHO OCUPADO PELO
POVO
Em 2015 a gente fez o Ocupe Passarinho em parceria com como o Fórum de Mulheres, Coletivo Diadorim, Casa da Mulher do Nordeste, o
SOS Corpo, universidades – muitas
jovens universitárias, a Marcha das
Vadias, e outros grupos. Tivemos
feira Agroecológica, debates sobre
a questão social, a questão da violência, oficinas para crianças e para
adultos.
Foi uma grande movimentação
dentro da comunidade. Feira de
artesanato, brechó, muitas coisas
e com um palanque feminista, em
que a gente fez uma carta política
reivindicando todas as políticas que
faltam para a comunidade. Quando viram a feira agroecológica, as
pessoas se animaram. Porque não
tem isso na comunidade, que é uma
coisa pela qual estamos brigando. O
Ocupe Passarinho deu visibilidade
tanto para a comunidade como ao
grupo de mulheres do Espaço Mulher.

Reprodução internet

Direitos Humanos na prática:
o papel dos municípios
Por Renato Feitosa, do CCLF

R

eferência
histórica
para
diversas nações, a Declaração
Universal
dos
Direitos
Humanos os define como universais,
indivisíveis e interdependentes.
Em outras palavras, isso significa
que eles só podem realmente ser
efetivados se todas
as pessoas
tiverem assegurados todos os seus
direitos e que isso é necessário
justamente porque a garantia de
um direito depende da existência
de outros tipos de direitos. Nesse
aspecto, os direitos humanos ainda
são classificados em políticos,
econômicos,
sociais,
culturais

e ambientais. Ou seja, lidar
com Direitos Humanos é uma
questão complexa. Ainda mais se
considerarmos a realidade social
brasileira, na qual as desigualdades
se perpetuam geração após geração.
Assim, devemos encarar que a
consolidação dos direitos humanos
não é algo que um ou outro governo
irá resolver de uma hora para outra.
Antes, sua efetivação depende mais
de um projeto de sociedade e de que
um conjunto de ações diversas tenha sua continuidade garantida independentemente de quem assuma
a gestão do Estado. E é para isso que
existem os planos de ações em Direitos Humanos.
Os municípios brasileiros passa-

ram a elaborar seus planos de Direitos Humanos a partir de 2010,
quando foi instituído o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos. O PNDH-3 surgiu após um processo de ampla consulta à população
e se baseou nas resoluções definidas pela 11ª Conferência Nacional
dos Direitos Humanos, ocorrida em
2008. Nele, estão estabelecidos 82
objetivos que o Brasil deve atingir
num período de dez anos (até 2020)
para minimizar a violação de direitos e expandir seu acesso aos mais
variados segmentos da sociedade.
Para que seja realizado, o programa determinou ações que devem
ser executadas e quais são os órgãos
responsáveis por elas – municípios,

estados e União têm parte nisso.
Passados sete anos desde a promulgação do PNDH-3, a cidade de
Olinda ainda não elaborou o seu primeiro Plano Municipal de Direitos
Humanos. Em 2015, um processo
nesse sentido foi iniciado pela Secretaria Executiva da Mulher e dos
Direitos Humanos com a realização de conferências temáticas. Elas
agregaram propostas da sociedade
civil definidas a partir da discussão
da realidade do município e que refletiam tanto a questão dos direitos
humanos em geral quanto as demandas específicas dos segmentos
LGBTT, das mulheres, da população
negra, da população idosa e das pessoas com deficiência.
No início de 2016, foi formada
uma comissão que, a partir dos resultados dessas conferências, geraria um plano de ações a serem realizadas – pela Prefeitura, Câmara
de Vereadores e sociedade – para
a defesa e ampliação dos direitos
humanos na cidade, estabelecendo
metas para os dez anos seguintes e
necessidades orçamentárias para a
execução de cada uma delas. Constituída pela secretaria, pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos
e entidades da área que atuam em
Olinda – sendo o Centro de Cultura
Luiz Freire uma delas –, tal comissão
teve sua atuação resumida a apenas
duas reuniões. Suas discussões encaminhavam para a sistematização
dos relatórios das conferências realizadas, elaboração de uma primeira
versão do plano e ampliação da participação social com novas consultas
através de um seminário aberto, em
que a população poderia intervir
com sugestões, alterações, novas
propostas ou até mesmo supressões
no texto apresentado. Respeitando
as decisões definidas nessa instância, uma versão definitiva do plano
seria então redigida pela comissão e
seguiria para ser apresentada e votada pela Câmara dos Vereadores.
Porém, o calendário de atividades
da comissão acabou interrompido
tanto pelas mudanças internas na
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O primeiro Plano de
Direitos Humanos em
Olinda pode ser muito
mais do que um simples
documento: é uma
oportunidade de ampliação
do exercício democrático,
com a população incidindo
diretamente na tomada de
decisões tão importantes
para a vida de todas e todos”.
Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos
– provocadas pelas questões políticas que envolveram a Prefeitura
com a proximidade do período das
eleições municipais –, como também
pelo fim da vigência do mandato da
composição do Conselho de Direitos
Humanos – encerrada em julho e
sem a tomada de nenhum encaminhamento para a realização de uma
nova eleição durante todo o tempo
restante do ano de 2016.
Para que todo esse processo e
mobilização social não sejam desperdiçados e Olinda siga sem uma
definição clara e contínua de ações
necessárias para efetivação de direitos, a nova gestão municipal e a

sociedade civil devem responder
por suas responsabilidades e assumir os devidos compromissos. A primeira, convocando novas eleições
do Conselho de Direitos Humanos
– em prazos condizentes com a ampla divulgação necessária – e dando
prosseguimento às instâncias participativas de elaboração do plano. Já
a sociedade deve prosseguir atuante
na política, organizando-se, fiscalizando o andamento do processo e
exigindo seu cumprimento pela Prefeitura. O primeiro Plano de Direitos
Humanos em Olinda pode ser muito
mais do que um simples documento:
é uma oportunidade de ampliação
do exercício democrático, com a população incidindo diretamente na
tomada de decisões tão importantes
para a vida de todas e todos.

SAIBA MAIS
Conheça o Programa Nacional de
Direitos Humanos e saiba como
atuar na sua cidade para
construir o plano municipal.
Através do site
www.cclf.org.br

Por Renato Feitosa, do CCLF

“P

olítico só aparece para pedir
voto. Prometem mundos e
fundos… Mas, quando se
elegem, fazem apenas o que lhes interessam.” Embora nosso descontentamento com a política naturalize
frases como essa, não há nada mais
equivocado do que encarar a posse
de um cargo público – seja no Poder
Executivo, Legislativo e, até mesmo, no Judiciário – como a oportunidade que alguém tem de alcançar
privilégios. Mesmo que a realidade
brasileira dê razão a tal pensamento
com inúmeros exemplos, devemos
sempre considerar que as ações de
quem ocupa um lugar na gestão pública afetam a vida de toda a gente.
Aliás, cabe a nós a responsabilidade
de fiscalizar as ações do Estado justamente por termos a noção de que
os interesses privados podem superar os compromissos que políticos
deveriam assumir com aquilo que é
comum a todas e todos.
O monitoramento das ações governamentais é de tal importância
para a democracia e efetivação de direitos que a própria Constituição Federal estabelece a publicidade – isto
é, a ampla divulgação – como princípio da administração pública e determina que documentos e informações sobre atos de governo devem
ser acessíveis a todas pessoas. Chamamos de transparência o conjunto
de medidas adotadas pelos governos
- Legislativo dos municípios ou federal, gastos dos governos estaduais ou
das prefeituras com diversas áreas –
para tornar acessível à população informações de interesse da sociedade.
Ela pode ser ativa – quando o próprio
Estado toma a iniciativa de disponibilizar as informações – ou passiva
– que acontece quando o acesso a

Transparência
e o direito da
sociedade de
fiscalizar o Estado
Chamamos de
transparência o conjunto
de medidas adotadas pelos
governos - Legislativo dos
municípios ou federal,
gastos dos governos
estaduais ou das prefeituras
com diversas áreas - para
tornar acessível à população
informações de interesse da
sociedade.”

dados ou documentos são fornecidos
em resposta a uma solicitação.
Sabendo que o acesso à informação pública é um dever estatal e um
direito de cidadãs e cidadãos, e que,
ao fiscalizar as ações da Prefeitura e
criar leis que impactam diretamente
no cotidiano das pessoas, a atividade
legislativa é fundamental para a vida
política de uma cidade, lançamos as
perguntas: qual a atual situação da
transparência da Câmara Municipal
de Olinda? Temos meios de monitorar representantes e acompanhar as
questões que definirão o futuro do
município?
De acordo com a lei federal
12.527/2011 – conhecida como Lei
de Acesso à Informação, ou LAI –, é
obrigatório a todo município brasi-

leiro com mais de dez mil habitantes
a divulgação na Internet de informações de interesse coletivo por órgãos
e entidades públicas independentemente de requerimentos. E não é só
isso, ainda é dever das instituições
manter atualizadas as informações
disponíveis para acesso e oferecer
ferramenta de pesquisa de conteúdo.
Porém, quando visitamos o site
oficial da Câmara Municipal de Olinda, essa não é a realidade que se apresenta. Na seção destinada à divulgação de projetos de lei de vereadoras
e vereadores não há a possibilidade
de pesquisa, apenas uma listagem.
Nela, a última proposta apresentada
à Casa é de outubro de 2015 e o projeto de resolução parlamentar mais
recente é datado do mês de junho do
mesmo ano. Também não há possibilidade de consulta a projetos apresentados em outros anos ou sequer
sobre o estado atual da tramitação
dos disponibilizados, nem uma seção
informativa sobre as ações das comissões temáticas da Casa.
Já a área que deveria divulgar as
sessões do plenário da Câmara contém uma única informação, a de
que “não há dados cadastrados”. Na
mesma situação se encontram as páginas que deveriam permitir o acompanhamento de outros atos de interesse da população olindense, como
audiências públicas, resoluções, requerimentos, indicações e decretos.
Quem quer saber mais a respeito
das vereadoras e vereadores eleitos
no ano passado, e que tomaram pos-
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se no último dia 2 de janeiro, também
não pode contar com o site, pois ele
disponibiliza somente informações
sobre a legislatura anterior. O link
destinado à comunicação com a
Câmara – apelidado de “Fala Cidadão” – leva a uma página totalmente vazia, sem qualquer
formulário ou endereço eletrônico para contato e quem
tenta se cadastrar para receber o boletim informativo
sobre suas ações encontra
uma mensagem de erro
padrão.
Mas não é apenas o
acesso à informação sobre
a atividade parlamentar
mais recente que o site do
Poder Legislativo de Olinda nega à população. Na
seção destinada à consulta
às leis do município, a última disponível é a de número
5783, aprovada em 8 de maio
de 2012.
A falta de comprometimento com o direito à informação
da população afeta até mesmo o
sistema de prestação de contas da
Câmara Municipal. O seu Portal da
Transparência, destinado à consulta das receitas e gastos do dinheiro público feitos pelo Legislativo,
apesar de divulgar um valor total
empenhado que ultrapassou R$ 15
milhões em 2016, apresenta dados
sobre pagamentos feitos ou liquidados apenas até o mês de abril desse
ano. Além disso, nos diversos empenhos consultados – que são os documentos que afirmam o compromisso
do governo em pagar gastos com determinados fins – não havia quaisquer descrições ou referências sobre
os objetos das liquidações especificadas. A possibilidade de consulta aos
vencimentos e gratificações dos servidores da Casa é inexistente e não

há qualquer registro de gastos realizado durante o mês de janeiro
de 2017.
Como se não bastasse todos
os problemas apresentados à
transparência ativa da Câmara Municipal, o órgão não tem
um sistema eletrônico para
que a população possa lhe fazer pedidos de acesso à informação. Assim, se quisermos
saber por que – por exemplo
– vereadoras e vereadores de
Olinda ainda não aprimoraram a transparência de seus
mandatos firmando parceria
com o Senado para informatizar o processo legislativo
com implantação do Sistema
de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), disponibilizado
pelo órgão federal sem custos financeiros para câmaras
legislativas de municípios de
todo o país – como a do Recife –, teríamos que fazê-lo
por meio físico, através de
ofício em papel, protocolando-o pessoalmente no
belo casarão da Casa Bernardo Vieira de Melo.

SAIBA MAIS
Outra ferramenta para fortalecer
a sociedade na fiscalização dos
governos é a Lei de Acesso à
Informação. Confira o Manual
Prático (muito prático mesmo) da
Lei de Acesso à Informação,
cartilha produzida pelo CCLF
para cidadãs e cidadãos
reivindicarem seus direitos!
Disponível em www.cclf.org.br

Beto Figueiroa

Por Mariana Reis e Méle Dornelas
(Terral Coletivo de Comunicação
Popular)

P

atrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, por
meio de título concedido
pela UNESCO, Olinda é conhecida
pela sua diversidade cultural. Terra do frevo, do coco, dos maracatus,
do acorda-povo dos festejos juninos,
dos blocos de ruas, boizinhos e afoxés. Mas, no dia-a-dia do município,
como é o acesso à cultura?
As opções culturais na cidade são
bastante variadas dentro do sítio
histórico: há feiras culturais de artesanato ou de música que acontecem
na rua, sambadas de coco realizadas
pelas comunidades (tais como a sambada de coco do Guadalupe ou o Coco
do Pneu) ou festas privadas, realizadas dentro dos estabelecimentos comerciais. “Como moradora de Olinda, vejo um esforço muito maior por
parte dos moradores e artistas da cidade em manter um circuito cultural
na cidade. Isso não acontece muito
por parte do poder público, exceto na

“A cultura é do
povo e deve ser
feita na rua”
época do Carnaval. As iniciativas são
frequentemente oriundas de donos
de estabelecimentos que propõem
atividades culturais envolvendo artistas locais e são geralmente pagas,
já que eles têm que arcar com os custos da casa”, afirma Joana Melo, professora e musicista.
Ainda segundo Joana, produções
independentes também acontecem
quando algum coletivo realiza alguma atividade ao ar livre e conta
com o suporte de comerciantes. O
apoio da prefeitura, para ela, consiste em acatar (ou não) os eventos,
assinando autorizações para liberação de espaço, ajuda na limpeza e na

segurança. “As atividades culturais
realizadas pela prefeitura são muito
sazonais, acontecendo na época próxima ao Carnaval ou ao São João, e
isso provoca uma sensação de ‘vazio’
nas entressafras. Vejo muitos turistas chegarem na cidade em abril ou
em julho e não entenderem a fama
de Olinda patrimônio cultural da humanidade se não há cultura acontecendo nas ruas”, relata.

EQUIPAMENTOS
ESQUECIDOS

CULTURAIS

Além da gestão municipal, a ges-

Matéria - Terral

23

Matéria - Terral

22
tão estadual também é responsável
por grande parte dos equipamentos
culturais locais, como o Museu de
Arte Contemporânea (MAC), o Museu de Arte Sacra e o Museu Regional de Olinda (MUREO), os três geridos pela Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco
(Fundarpe). No MAC, são visíveis as
rachaduras, as portas quebradas, a
degradação do jardim e o abandono.
Segundo os dados fornecidos pelo
museu, a frequência de visitas está
mais baixa do que nos anos anteriores e há projetos de melhoria, mas
sem previsão de execução.
No MUREO, os problemas também se alastram. Ali, a maior dificuldade é a pintura e a restauração
das peças, mas os recursos investidos pelo poder público são escassos.
“Quando há crise, cortam logo da
cultura”, aponta um dos funcionários. Outro equipamento cultural
da cidade fechado há pelo menos 10
anos é o Mercado Eufrásio Barbosa,
onde também funcionava o Teatro
Fernando Santa Cruz. Os gestores
do Museu de Arte Sacra não foram
encontrados pela reportagem.

Abandono e esquecimento estampam o Mercado
Eufrásio Barbosa, fechado há 10 anos para reformas.

OCUPAR A CIDADE E GARANTIR DIREITOS
A cultura é um direito. Mas, para
fazer valer esse e outros direitos, é
preciso que a sociedade civil se organize, pois, como diz o sociólogo Pedro
Demo, direito não é concessão, precisa ser conquistado. E a conquista é
garantida por meio da participação.
Nesse sentido, uma das mobilizações
recentes foi a ocupação, por quase
três meses (de setembro a dezembro
de 2016), do Cine Olinda, quando
dezenas de pessoas, entre artistas
e público, reuniram-se e organizaram-se no movimento #OcupeCineOlinda, que contou com projeção de
filmes e música, atividades culturais
e políticas num ato de reivindicação
popular pela reabertura do cinema.
O grupo também redigiu um manifesto, que circula pelas redes sociais.

Direito não é concessão,
precisa ser conquistado. E
a conquista é garantida por
meio da participação. Uma
das mobilizações recentes
foi a ocupação, por quase
três meses (de setembro a
dezembro de 2016), do Cine
Olinda, quando dezenas de
pessoas, entre artistas e público, reuniram-se e organizaram-se no movimento

#OcupeCineOlinda” .

Em tempo: o equipamento cultural,
exemplar arquitetônico no estilo art
decor, está em “em obras” há 37 anos.
“Pessoalmente, acredito que a
cultura acontece na rua, e para ela
ocorrer, os espaços públicos devem
ser ocupados pela população. Como
Olinda manterá um título de berço
cultural se se restringe a ‘funcionar’
somente durante o carnaval? E ainda quando a própria iniciativa coletiva esbarra na burocracia e na falta
de interesse político em realmente
fazer algo acontecer na cidade? Sou
musicista, brincante e acredito que
não posso deixar de fazer cultura
diariamente na cidade, mesmo com
o revés e a burocracia de gestões
municipais e as estatísticas de segurança. A cultura é do povo e deve ser
feita na rua”, resume Joana.
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Campanha Mídia sem
Violação de Direitos
Você já pensou no que fazer
quando os Direitos Humanos
são violados pela mídia?
A campanha Mídia sem
Violações de Direitos
nasce da pesquisa “Violações de Direitos na Mídia Brasileira”, realizado
pela Andi, em parceria
com a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos (PFDC), o Intervozes e a Artigo
19. A pesquisa monitorou durante
30 dias um total de 28 programas de
rádio e TV, totalizando cerca de duas
mil narrativas com violações de direitos. O estudo revelou a ocorrência
de 4.500 violações, as quais afrontam, pelo menos, 12 leis brasileiras e
7 tratados multilaterais.
A campanha Mídia sem Violações
de Direitos é também uma ferramenta para a difusão de informações sobre Direitos Humanos na Mídia, em
especial, na televisão e no rádio. Na
plataforma online, diversos tipos de

violações são explicados para que
a sociedade possa reconhecer, debater e denunciar casos. Por exemplo,
a exposição indevida de pessoas e
famílias e a reprodução de discurso
de ódio e preconceito são violações,
você sabia?
A plataforma Mídia sem Violações é uma realização do Intervozes
– Coletivo Brasil de Comunicação
Social, em parceria com a Fundação
Rosa Luxemburgo.

Sobre a
Mídia que
Queremos

Pela plataforma do Calar Jamais! a
sociedade pode denunciar violações
que ocorrem em todo país de forma
anônima, preservando sua identidade e colaborando para denunciar e
expor casos de censura à liberdade de
expressão.
Conheça a campanha aqui: www.
paraexpressaraliberdade.org.br/
calar-jamais/

Para adquirir um exemplar, entre
em contato com
comunicacao@cclf.org.br

Para saber mais, acesse:
www.midiasemviolacoes.com.br

Acesse e saiba mais
sobre nossos
trabalhos
www.cclf.org.br

Comunicação pública, Direitos
Humanos e Democracia são os
temas centrais do livro Sobre a
Mídia que Queremos, organizado
pelo Jornalista Ivan Moraes Filho
e pelo professor da Universidade
Católica de Pernambuco, Juliano Domingues, e publicado pelo
Centro de Cultura Luiz Freire, em
2016.
Depois de 28 anos de a Constituição Brasileira prever a “complementaridade” dos sistemas de
comunicação privado, público e
estatal – artigo até hoje não regulamentado - o livro reúne reflexões sobre que caminhos os movimentos pela democratização da
comunicação podem trilhar para
garantir a efetivação deste direito garantido pela constituição,
mas esquecido pelos governantes.
Com artigos de Ana Veloso, César
Bolaño, Martín Becerra, Fabiola
Mendonça e Venício Lima e outrxs pesquisadores e ativistas, o
livro expõe e debate as contradições da nossa sociedade no que diz
respeito à comunicação pública.

Campanha Calar Jamais
O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), em
parceria com diversas organizações
da sociedade civil, deu início à campanha Calar Jamais!, que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade
para as diversas violações à liberdade de expressão que ocorrem diariamente, seja na mídia, seja no dia a
dia. Pode acontecer com a repressão
policial em protestos e manifestações,
no desmonte da comunicação pública, na proibição a debates nas universidades e escolas. Após a ruptura
democrática no país, a censura tem
aparecido cada vez mais, nas redes
sociais e em redações. Este cenário
acompanha o crescimento da onda
conservadora no país e aprofunda
o golpe midiático-parlamentar, mas
não pode acontecer sem resistência.
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