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crescimento da criminalidade, antes um estigma das grandes
cidades, é hoje uma realidade que infelizmente se espalha
também pelas pequenas comunidades, levando apreensão
;IS famílias. No período de 1986 a 1997, levantamentos da
Fundaç;'ão João Pinheiro, UFMG e Polícia Militar apontaram

um aumento de quase 100% na incidência da criminalidade violenta
em Minas Gerais. Dados da Secretaria da Segurança Pública relativos a
1998 mostram que, das 562 mil ocorrências policiais do Estado, 75,5%
foram registradas no interior.
a crescimento da criminalidade, nas mesmas proporções em todo o
País, evidencia um grande problema estrutural que precisa ser atacado.
E somente o será, como disse o presidente da Assembléia Legislativa,
deputado Anderson Adauto, com a reunião de três elementos: recursos
bem aplicados, vontade política dos governantes e envolvimento da
sociedade.
Nesse cenário desenha-se ainda a violência institucional, quando as
instituições do Estado concorrem para a promoção do privilégio; quando
as leis fazem distinção entre os criminosos, sendo benevolentes com
os que procedem das elites e cruéis com os mais fracos. Só o
reconhecimento de todos os fatores que promovem a violência, a
consciência de nossa fraqueza e a submissão a interesses de uns poucos
é que nos permitirão enfrentar tal situação, que tantos males tem causado
;1 nossa população.
A Assembléia Legislativa tem promovido diversas ações para atacar
esse problema. Da ação legislativa ao encaminhamento de propostas
;IS autoridades governamentais, em Brasília, até a promoção de debates
envolvendo toda a sociedade mineira, por intermédio de suas entidades
representativas. Um marco importante dessas ações foi a Teleconferência
"Segurança Pública - a papel do Estado e da sociedade civil", realizada
no dia 6 de julho, Dia Estadual da Segurança Pública e do lançamento
do "Movimento pela Segurança e Vida". a evento foi também o momento
da consolidaçi'to de propostas e sugestões vindas de todo o Estado de
Minas Gerais, frutos da discussão que os prefeitos e presidentes de
Cimaras Municipais promoveram com a sociedade, atendendo à
solicitaç~lo do Poder Legislativo mineiro.
Este número da l{evista do Legislativo traz um relato das ações da Assembléia
de Minas em parceria com a sociedade na discussão de uma política de
segurança pública, um artigo fundamentando a posição do Legislativo
mineiro em relação a esse tema e uma entrevista com a ouvidora de
Polícia, Maria Caiafa, que analisa o quadro de violência no Estado.
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