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rostituição infantil, num tempo em que
todos os governos e organizações não-
governamentais se ocupam em defen
der os direitos das crianças. Trabalho

escravo, às vésperas do ano 2000 e mais de cem
anos depois da abolição da escravatura no Bra-
sil. Parece absurdo afirmar que são problemas
ainda comuns na estrutura social do nosso País,
mas talvez seja exatamente por causa dessa
estrutura que eles existam, e muito próximos de
nós, incorporados à realidade de muitas cidades
e famílias.

Na Assembléia Legislativa, duas Comis-
sões Parlamentares de Inquérito (CPIs) foram
instaladas para investigar esses temas. Uma,
criada no primeiro semestre deste ano, apura
denúncias sobre a existência de prostituição
infantil no Norte de Minas - região do Estado
onde as diferenças sociais são mais cristaliza-
das. A outra, criada no segundo semestre, inves-
tiga o trabalho escravo nas carvoarias, atividade
econômica onde a exploração da mão-de-obra
sempre teve características escravagistas. Cada
uma das CPIs irá apresentar, ao final dos traba-
lhos, um relatório que será divulgado e encami-
nhado às autoridades competentes.

Pela natureza social dos assuntos aborda-
dos. as duas CPIs têm o objetivo de, através de

um trabalho de investigação e apuração, cha-
mar a atenção das autoridades constituídas e da
sociedade, sugerindo providências e ações e
visando despertar um estado de vigilância per-
manente que possibilite, se não eliminar—uma
vez que os problemas são decorrentes de uma
estrutura socioeconômica -, pelo menos
minimizar tais abusos e crimes.

A CPI da Escravidão, como está sendo
chamada, foi instalada para investigar denúnci-
as de existência de escravidão por dívidas de
trabalho no desmatamento e produção de car-

vão vegetal na região Norte de Minas. No
ano passado, outra CPI investigou o assun-
to, apresentando um relatório final que não
chegou a ser votado em tempo hábil, devido
ao encerramento da legislatura. O deputa-
do Almir Cardoso (PT) pediu a constitui-
ção de nova CPI, instalada no início de
agosto, para dar continuidade e aprofundar
as investigações.

O trabalho escravo é historica-
mente ligado às atividades de desmatamento
e de produção de carvão vegetal e tem sido

I

objeto de constantes denúncias na impren-
sa. O problema, bastante complexo, pode
ser resumido no fato de que famílias inteiras

lo são arregimentadas para trabalhar sem re-
gistro profissional, mantidas emcondições

degradantes, com baixíssima ou inexistente re-
muneração e, muitas vezes, retenção de salário
para pagamento de compra de mantimentos, o
que caracteriza trabalho escravo, em total
descumpnmento às normas constitucionais e à
legislação trabalhista.

Segundo o deputado Almir Cardoso, o
relatório apresentado pela CPI da legislatura
passada foi claro ao mostrar os aspectos econô-
micos e sociais do problema, mas pecou por não
apontar responsabilidades, principal preocupa-
ção da atual comissão. Para ele, não basta
constatar a situação, 'é preciso mostrar os
responsáveis e cobrar sua punição', e é isso que
a CPI vai tentar fazer.

Já o trabalho da CPI da Prostituição
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Infantil, cujo relatório conclusivo foi amplamen-
te discutido com a comunidade do Norte de
Minas, para só depois ser apreciado pela comis-
são, provocou, antes mesmo do seu encerramen-
to, alguns "efeitos" práticos na região. Através
das denúncias que chegavam ao Legislativo, a
polícia local começou a identificar uma rede de
prostituição, com ramificação no tráfico de dro-
gas, que agora começa a ser desmantelada.

Os deputados da comissão fizeram reuni-
ões na região, em Montes Claros e Janaúba, em
junho, ouvindo representantes das comunidades
locais - delegados, padres, professores, comerci-

antes -, que também estão atentos e preocupados
corri a questão, que envolve não apenas pessoas
de baixa renda, mas também adolescentes de
classe média.

O relator desta CPI, deputado Durval
Ângelo (PT), propôs no relatório final a realiza-
ção de um seminário na região para a ampla
discussão do problema, com a participação de
autoridades federais, estaduais e municipais, a
Igreja, educadores e representantes da sociedade
civil, como forma de mobilizar a comunidade
local. O objetivo é promover uma espécie de
"campanha permanente" contra a prostituição
infantil. O deputado Dimas Rodrigues (PP), que
requereu a constituição da comissão, lembra que

o problema, na região Norte de Minas, é decor-
rente principalmente da miséria, que muitas ve-
zes "empurra" jovens de 12, 13 anos de idade - e
às vezes menos - para as ruas e, conseqüente-
mente, para a prostituição.

Segundo ele, os casos de prostituição in-
fantil detectados não se restringem apenas às
camadas mais baixas da população, onde muitas
vezes os pais mandam os filhos para as ruas e
fingem não ter como controlá-los. Uma das
formas mais comuns de aliciamento, atualmente,
é o "golpe da modelo", pelo qual jovens são
enganadas com falsas promessas de uma carreira

de modelo fotográfico e acabam explo-
radas na prostituição.

É idéia do relator da CPI
promover também a publicação de uma
espécie de cartilha para ser distribuída
nas escolas da região, esclarecendo
estudantes, pais e professores sobre os
direitos da criança e do adolescente e
como evitar as formas de aliciamento.
"Muitas vezes as pessoas são engana-
das da maneira mais simplória e se
vêem numa situação de chantagem so-
cial que fatalmente vai resultar na
prostituição",afirmao deputado Durval
Ângelo.

Ele ressalta ainda que, quan-
do trata de temas como a prostituição e
a escravidão, o principal objetivo de
uma CPI é o de trazer o assunto à tona,
despertando a sociedade para a gravi-
dade do problema e provocando a sua
mobilização. "O âmbito de atuação do
Legislativo, nesses casos, é ode denun-

ciar e cobrar providências das autoridades, que
agem com mais rapidez e eficiência quando há
cobrança da sociedade, que, nessas situações,
pode ajudara coibira ação escusa e inescrupulosa
dos criminosos."

No início do segundo semestre, foram
instaladas mais duas CPIs, para investigar a
desapropriação realizada pela Codevasf na im-
plantação do Projeto Gorutuba, na região Norte
de Minas, e para apurar denúncias contra a
chamada "Máfia do Carvão". Da mesma forma,
estão levantando depoimentos das pessoas en-
volvidas com os temas e, no final dos trabalhos,
vão elaborar relatórios com as principais conclu-
sões das investigações.

$
-:

i•
Deputados reúnem-se com a comunidade de Montes Claros para
debater o problema da prostituição infantil
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