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O discurso do ódio 
alimenta a barbárie

As maiores atrocidades 

ocorridas na história da 

humanidade ocorreram 

fomentadas pelo 

discurso do ódio

Em um passado recente, 
na segunda guerra mun-
dial, o regime nazista 

alemão promoveu o extermínio 
de 6 milhões de judeus e outros 
grupos considerados inferiores 
ou que foram perseguidos por 
motivos políticos, ideológicos 
ou comportamentais. Esse 
massacre está fartamente 
documentado e surpreende 
o seu recrudescimento no 
mundo atual. 

A emergência de grupos su-
premacistas brancos, xenófo-
bos, racistas e neonazistas que 
utilizam o discurso e a apologia 
do ódio aos diferentes, quer 
sejam negros, hispânicos, 
homossexuais, imigrantes 
entre outros mostra que essa 
ideologia de extrema direita 
tem encontrado espaço para se 
manifestar e está se tornando 
cada vez mais agressiva. É 
ilustrativo o recente aconteci-
mento em Charlottesville, no 
Estado da Virginia, onde um 
enfrentamento por fanatismo, 
racismo e uso da violência 
deixou mortos e feridos. 

O fato sinaliza para o mundo 
o perigo representado pelo dis-
curso do ódio e a necessidade 
de as democracias enfrenta-
rem com fi rmeza esse tipo de 
manifestação. É uma semente 
que não pode germinar. Os Es-
tados Unidos não são um caso 
isolado. Podemos encontrar, 
hoje, o surgimento de grupos 
de extrema direita na Europa 
e outras partes do mundo. 
No Brasil, esses grupos estão 
saindo do limbo a que foram 
relegados durante um tempo 
e já se sentem à vontade para 
manifestar-se nas redes sociais 
e nas ruas defendendo osten-
sivamente posições racistas, 
homofóbicas e xenófobas. 

Na busca de culpados pelo 
desemprego, esses grupos 
apontam para o outro, o recém-
-chegado imigrante que foge 
da miséria, da fome, da guerra 
ou da perseguição política. 
Em diversas partes do pais 
tem ocorrido situações em 
que imigrantes são agredidos 
e hostilizados. Esse discurso 
simplista encontra seguidores 
em todos os cantos. São pes-
soas que ignoram que estão 
sendo levadas a apoiar propos-
tas que contrariam décadas de 
esforços na construção dos di-
reitos humanos no mundo. É o 
discurso da violência, do culto 
a intolerância, da demonização 
do imigrante e do diferente.

O acontecimento em Char-
lottesville não pode ser visto 
como um fato isolado, mas 
analisado dentro de um con-
texto, que é semelhante no 
mundo todo, de intensifi cação 
da violência pela intolerância 
contra o outro sob alegações 
diversas e com violações de 
direitos humanos.

No Brasil o discurso do ódio 
incentiva a agressão às mu-
lheres, aos nordestinos, aos 
mendigos, aos grupos LGBT, 
aos negros, aos defi cientes e 
aos imigrantes. Depois de mui-
to tempo esses grupos de ódio 
têm agora até um candidato à 
Presidência da República que 
compactua com sua ideolo-
gia, utilizando a democracia 
para manifestar sua repulsa à 
diferença, agride as minorias, 
incentiva a violência contra os 
estrangeiros e se arroga o direi-
to de manifestar essa ideologia 
abertamente nas redes sociais. 

Os governos, nos mais di-
versos níveis de articulação 
– municipal, estadual ou 
federal – devem incentivar 
ações voltadas para o estabe-
lecimento de políticas públicas 
que privilegiem o diálogo, a 
convivência, fortalecimento de 
valores e princípios identifi ca-
dos com a tolerância, a busca 
da equidade, da liberdade e o 
respeito à dignidade humana.

O saldo positivo da emergên-
cia desses grupos de ódio é que 
agora podemos identifi ca-los 
à luz do dia, e enfrenta-los 
diretamente com argumentos 
e fatos para evitar que vicejem 
e maculem as conquistas que 
até agora alcançamos como 
sociedade democrática, ba-
seada em instituições sólidas 
que se consolidaram apesar 
dos percalços que a nossa es-
trutura política-administrativa 
tem passado, originados da 
incompetência, má gestão e 
corrupção. 

Os grupos de ódio emergem 
devido a situação de anomia 
que vive o país, com altas taxas 
de desemprego, levando mi-
lhões de pessoas ao desespero 
e sem vislumbrar melhorias 
num futuro imediato. Nessa 
população, os incautos e de-
sinformados são presa fácil 
do discurso simplista dos que 
pregam a intolerância, assi-
milando com facilidade suas 
palavras de ordem e engros-
sando as fi leiras dessa corrente 
política-ideológica que tenta se 
impor cultuando a violência. 

Nesse contexto, cabe aos 
democratas não caírem em 
provocações que resultem 
em violência. O instrumento 
daqueles que defendem a 
paz e a democracia é a argu-
mentação. Vale a pena citar, 
mais uma vez, como Obama o 
fez recentemente, a frase de 
Nelson Mandela que indica o 
remédio contra o ódio:

“Ninguém nasce odiando ou-
tra pessoa pela cor de sua pele, 
seu passado ou sua religião... 
As pessoas precisam aprender 
a odiar, e se elas podem apren-
der a odiar, elas podem ser 
ensinadas a amar... Porque o 
amor chega mais naturalmente 
no coração humano do que seu 
oposto”.
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‘São falsas’ as 
notícias de que 
salário mínimo 
será reduzido

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, publicou um 
vídeo (https://twitter.com/plane-
jamentobr) em redes sociais para 
dizer que são falsas as notícias na 
internet de redução do salário 
mínimo. “Não é verdade que o go-
verno reduziu o salário mínimo”, 
disse, acrescentando que o valor 
em vigor neste ano é de R$ 937 e 
para 2018 valerá o que está na lei.

“O valor defi nitivo só será co-
nhecido em dezembro quando 
teremos um número mais pre-
ciso sobre a infl ação de 2017”, 
explicou. Na última terça-feira 
(15), o governo divulgou nova 
previsão para o salário mínimo 
no próximo ano. O valor de R$ 
979 que consta na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
passará para R$ 969 durante a 
elaboração do Orçamento.

Por lei, até 2019, o salário 
mínimo será defi nido com base 
no crescimento da economia de 
dois anos antes mais a infl ação 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) do ano 
anterior. Como o PIB recuou 
3,6% em 2016, a correção do 
salário mínimo de 2018 levará 
em conta somente a infl ação. 
O reajuste menor ocorre pela 
redução na expectativa para a 
infl ação para este ano (ABr).

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse ontem 
(21) que uma comissão mista, 
de senadores e deputados 
ligados à área de segurança 
pública, deve ser criada para 
agilizar a aprovação de pro-
jetos no setor. Segundo ele, 
há projetos paralisados nas 
comissões de Constituição 
e Justiça e nos plenários das 
duas casas legislativas. Ele 
lamentou que a maior parte 
das propostas sejam corpora-
tivistas, mas adiantou que será 
dada prioridade a projetos que 
melhorem a proteção da socie-
dade e do cidadão, para que se 
alcance “um novo patamar de 
segurança pública no Brasil”. 

Os parlamentares estão 
preocupados com o aumento 
da violência no país, especial-
mente nos grandes centros 
urbanos, como São Paulo e 
Rio de Janeiro.

Eunício destacou a propos-
ta de revisão e atualização 
da Lei de Execução Penal, 
em trâmite no Congresso. O 
projeto apresenta uma série 
de medidas com o objetivo 
de enfrentar os problemas 
que assolam os presídios. A 
proposta é resultado de um 
anteprojeto elaborado por 
uma comissão especial de ju-

Eunício destacou a proposta de revisão e atualização da Lei de 

Execução Penal, em trâmite no Congresso.

Os deputados já encer-
raram a discussão do 
texto que, entre outros 

pontos, altera o sistema elei-
toral para o Legislativo e cria 
um fundo para fi nanciar as 
eleições. O relator da proposta, 
deputado Vicente Candido (PT-
-SP), admitiu que vai propor 
mudanças em seu substitutivo 
antes da votação, como sobre 
o volume de recursos do fundo 
público criado para fi nanciar as 
campanhas eleitorais. 

Em vez de 0,5% da receita 
corrente líquida, equivalente a 
algo em torno de R$ 3,6 bilhões 
no ano que vem, o valor seria 
definido anualmente na lei 
orçamentária. “Vários líderes 
afi rmaram que o fundo preci-
sa ser mais modesto, que não 
precisaria estar vinculado neste 
momento à receita da União”, 
explicou Vicente Candido.

Além do fundo para o fi nan-
ciamento público das eleições, 
outro ponto polêmico da pro-
posta são as mudanças na re-
gra de eleição de deputados e 

Deputados vão votar texto que cria fundo para fi nanciar as campanhas eleitorais e introduz o 

sistema “distritão”.
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Vecci: estabelecimento de ensino poderá abrir nos fi ns de semana 

se a medida constar de seu projeto pedagógico.

A Comissão de Educação da 
Câmara aprovou proposta que 
altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação para permitir que 
os estabelecimentos de ensino 
sejam utilizados por alunos e 
pessoas da comunidade para 
atividades culturais, esportivas 
e de lazer nos fi ns de semana 
e em períodos de recesso es-
colar. O texto original do pro-
jeto, proposto pelo deputado 
Aliel Machado (Rede-PR), foi 
aprovado com emenda do re-
lator, deputado Giuseppe Vecci 
(PSDB-GO).

Inicialmente, Vecci apre-
sentou parecer pela rejeição, 
por entender que a iniciativa 
para regular o assunto deveria 
ser do Poder Executivo e não 
de um parlamentar. Para ele, 
ao prever uma autorização 
expressa para a abertura das 
escolas nos períodos citados, o 
projeto estaria desrespeitando 
o princípio constitucional da 
reserva de administração, que 
garante ao Poder Executivo e 

De acordo com Rodrigo Maia, a 
discussão sobre a reforma políti-
ca não deve se esgotar neste ano. 
Ele disse acreditar que, a partir 
de 2019, o Congresso começará 
a debater a regulamentação do 
sistema distrital misto, caso 
seja aprovado a partir de 2022, 
e poderá avançar na discussão 

sobre a mudança no sistema de 
governo.

Rodrigo Maia voltou a defender 
a aprovação pelo Congresso de 
regras transitórias para o sistema 
eleitoral. Segundo ele, o atual siste-
ma está falido e o ideal é a adoção 
do sistema distrital misto, a fi m de 
garantir representatividade popu-

lar e o fortalecimento dos partidos. 
Já o chamado “distritão” – proposta 
aprovada em comissão especial 
que estabelece o voto majoritário 
para a eleição de deputados –, na 
opinião do presidente da Câmara, é 
um sistema “ruim”, mas “não seria 
um desastre se funcionar apenas 
como modelo transitório”.

Regulamentação 
da profi ssão de 
despachante 
documentalista

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado pode votar amanhã 
(23) o projeto que regulamenta 
a profi ssão de despachante docu-
mentalista. O projeto acrescenta 
dispositivos à Lei 10.602/2002, 
que instituiu o conselho fede-
ral e os conselhos regionais de 
despachantes documentalistas. 
A proposta é do senador Walter 
Pinheiro (PT-BA).

Como essa norma não se apro-
funda no exercício da profi ssão, 
o projetou detalha a atividade; 
estabelece o local e as condições 
para sua realização; dispõe sobre 
direitos, deveres e proibições em 
seu exercício; e traz disposições 
gerais sobre responsabilidade e 
ética profissional, proteção de 
honorários e da atuação profi s-
sional daqueles que já estiverem 
na função antes da aprovação de 
mudanças na lei.

Pelo texto, as atribuições do 
despachante documentalista “con-
sistem no conjunto de atos e pro-
cedimentos legais, necessários à 
mediação e representação, nas 
relações com os órgãos da admi-
nistração pública federal, estadual 
e municipal, bem como perante as 
entidades ou órgãos que exerçam 
funções ou atribuições em subs-
tituição ou complementação ao 
trabalho desses entes, mediante 
contrato, permissão, concessão, 
autorização ou convênio”.

O projeto tem relatório favorável 
da senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) (Ag.Senado).

O salário dos senadores e depu-
tados federais poderá ser reduzi-
do e fi xado em R$ 26.723,13, que 
era o valor vigente até dezembro 
de 2014. A proposta do senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ), na 
forma de projeto, teve voto favo-
rável do relator Roberto Requião 
(PMDB-PR) e está pronta para 
votação na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). Atualmente, 
o subsídio dos membros do Con-
gresso Nacional é de R$ 33.763, 
valor 12,6 vezes superior ao 
rendimento médio do brasileiro, 
como destaca Lindbergh. 

Ele aponta ainda as demais 
vantagens à disposição dos 
parlamentares: apartamento 
funcional ou, alternativamente, 
um auxílio moradia no valor de 
R$ 5.500 por mês; direito a um 
salário extra no início e a outro no 
fi nal do mandato, a título de ver-
ba indenizatória para despesas 
com mudança; planos de saúde 
e odontológico vitalícios e sem 
limites de gastos, extensivos aos 
familiares; carro ofi cial, com mo-
torista e verba de gasolina; cotas 
de passagem aérea ou reembolso 
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Câmara pode votar ainda hoje 
a proposta de reforma política

A proposta de reforma política é o destaque da pauta do Plenário da Câmara a partir de hoje (22)

vereadores. Atualmente eleitos 
pelo sistema proporcional, em 
que a defi nição dos represen-
tantes depende da votação 
obtida pelos candidatos e pelas 
legendas, esses políticos seriam 
eleitos pelo sistema majoritário 
em 2018 e em 2022; e, nas 
eleições seguintes, apenas os 

deputados contariam com o 
sistema distrital misto.

O sistema majoritário para 
eleições proporcionais ficou 
conhecido como “distritão” por-
que um estado equivaleria a um 
único distrito. No distrital misto, 
metade dos representantes 
eleitos seriam os mais votados 

nos distritos, com subdivisão a 
ser defi nida em lei, e os demais 
seriam escolhidos por uma lista 
preordenada pelos partidos po-
líticos. Qualquer item do texto 
precisa do voto favorável de 308 
deputados. A proposta deverá 
ser votada em dois turnos na Câ-
mara e no Senado (Ag.Câmara).

Comissão do Congresso deve agilizar 
aprovação de projetos em segurança pública

ristas e, como medida principal, 
veda a acomodação de presos 
em número superior à capaci-
dade do estabelecimento penal.

Sobre a proposta de reforma 
política que deve ser votada 
hoje no plenário da Câmara, Eu-
nício voltou a afi rmar que é um 
defensor do parlamentarismo. 
Disse que tem percebido, por 
suas andanças em cidades do 
interior, que as pessoas desejam 
o sistema distrital misto. Ele 
admitiu que tem receio de que o 
sistema chamado distritão, que 
acaba com o voto proporcional 
para a eleição de deputados, 
se torne algo defi nitivo, quan-

do deveria ser apenas uma 
transição. 

Eunício Oliveira garantiu 
que não pautará no Senado 
qualquer proposta que fale em 
doação oculta de campanha. 
Ele exaltou a atuação do atual 
presidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, que, segundo 
ele, “segurou” a criação de 20 
novas legendas, que em sua 
opinião tornaria o país ingo-
vernável. “Não podemos fazer 
reforma política para uma 
única eleição. Não podemos 
fazer uma reforma apenas 
para agradar quem está dentro 
da Casa”, destacou (ABr).

Abertura de escolas nos fi ns de semana para 
atividades esportivas

não ao Legislativo a iniciativa 
para dispor sobre a organização 
e o funcionamento da adminis-
tração pública.

Vecci, no entanto, optou por 
uma emenda que condiciona 
a abertura da escola à prévia 
aprovação no projeto político 
pedagógico do estabelecimento 
de ensino. “É extremamente 
importante que a abertura 

das escolas se dê associada a 
propostas pedagógicas e acom-
panhamento que potencializem 
educacionalmente a utilização 
da estrutura da escola”, disse o 
relator, ao propor a emenda. O 
projeto tem caráter conclusivo 
e ainda será analisado pelas 
comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Maia defende sistema que dê mais responsabilidades ao Parlamento

Comissão do Senado analisa 
redução do salário de parlamentares

de despesas com combustível de 
aeronave própria; cotas para con-
tratação de serviço de segurança 
privada e para ressarcimento de 
gastos com alimentação e com 
Correios; e plano de aposenta-
doria especial.

“Todos esses benefícios e 
privilégios vão na contramão do 
arrocho e do sacrifício que esse 
Parlamento quer impor à socie-
dade brasileira. Nesse contexto, 
como medida prioritária, os par-
lamentares precisam começar 
cortando na própria carne, por 
meio da redução dos próprios 
salários. Mais do que o impacto 
orçamentário e o simbolismo que 
envolve a medida proposta, essa 
é uma questão de coerência”, 
ressaltou Lindbergh.

No entendimento do relator, o 
projeto de Lindbergh é “revesti-
do de profunda moralidade, de 
elevado sentido ético e humano, 
de uma clara manifestação de 
solidariedade aos brasileiros, 
especialmente aos brasileiros 
mais pobres, nesta conjuntura 
tão difícil da vida nacional” (Ag.
Senado).


