
A impunidade que contempla os
agressores é, seguramente, o fator que
mais contribui para a manutenção do
quadro de agressões sexuais contra
crianças e adolescentes em Minas,
particularmente nas comunidades
menores, distantes dos grandes centros.
A conclusão é da Comissão Especial de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
que durante oito meses investigou o
assunto, a partir de denúncias de
ocorrências graves em Taiobeiras,
apresentadas ao Legislativo pelo
deputado Rogério Correia.

Para se contrapor a esse "quadro
sombrio", que ocorre em todas as regiões
do Estado, a Comissão entendeu, em seu
relatório final, que só há uma hipótese: a
ação conjunta das instituições públicas e
da sociedade, por meio de programas
preventivos. Na prática, isto significa a
necessidade de fortalecimento do papel
dos Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente e dos
Conselhos Tutelares. A Comissão apurou
que dos 853 municípios mineiros, apenas
276 têm Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente e
206 têm Conselhos Tutelares instalados.

Iniciados em novembro de 200 I e
com prazo inicial de 60 dias, os trabalhos
da Comissão se estenderam até julho de
2002, em virtude do aumento das
denúncias e da necessidade de ampliar as
investigações em outras regiões do
Estado. A Comissão visitou onze
cidades, ouvindo autoridades, vítimas e
representantes de entidades. Aprovado
em 2 de julho de 2002, o relatório da
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Conclusões

Comissão propõe Ouvidoria e
fortalecimento dos Conselhos

Em 84 páginas, o relatório final da Comissão Especial de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, aprovado em 2 de julho, relaciona um total de 28
propostas de ação, envolvendo os diversos níveis de atuação do
Estado e a sociedade em geral. A relatora, deputada Elbe Brandão,
destacou como fundamentais os seguintes pontos: a criação da
Ouvidoria da Criança e do Adolescente, com serviço de disque-
denúncia exclusivo; a descentralização do Juizado da Infância e da
Juventude; a criação de Vara Criminal exclusiva para julgar os
crimes que tenham como vítimas crianças e adolescentes; e a
ampliação do número de promotores da infância e da juventude
em atuação no Estado.

O relatório destaca que os trabalhos da Comissão colocaram
em evidência a gravidade do problema de exploração sexual
infanto-juvenil e da violência extra-familiar contra crianças e
adolescentes em Minas, revelando um quadro que se espalha por
diversas regiões do Estado. Um dos pontos que mais chamou a
atenção foi o envolvimento de agressores de média e alta condição
econômica e status social, como prefeitos municipais, juízes de
Direito, promotores de Justiça e padres, nos mais diversos núcleos
urbanos.

Nas comunidades pequenas, diz o relatório, um dos fatores que
mais contribui para a permanência do abuso é a situação de
impunidade que contempla os agressores. Isso ficou patente, por
exemplo, em Arinos e Taiobeiras. Causou espanto à Comissão,
ainda, o caso de Araxá, em que "os dois acusados, promotores de
Justiça, montaram uma situação de verdadeiro coronelato sexual
na cidade".

o deputado Rogério
Correia fez a denlÍncia
que deu origem à
Comissão e presidiu os
trabalhos. que tiveram
a participação dos
deputados Paulo
Pettersen e Elbe
Brandão



Conselhos são poucos, mas decisivos
A Comissão

defende, no relatório,
que somente a ação
conjunta das instituições
públicas e da sociedade,
por meio de programas
preventivos, pode fazer
frente a esse quadro
sombrio. O relatório
propõe, então, o
fortalecimento do papel
dos Conselhos
Municipais dos Direitos
da Criança e do
Adolescente e dos
Conselhos Tutelares, já
que são eles que definem as políticas municipais de proteção da
criança e do adolescente, identificam casos de agressão sexual,
orientam as famílias e coíbem a violência sexual doméstica.

Dos 853 municípios de Minas Gerais, apenas 276 têm Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e 206 têm
Conselhos Tutelares instalados.

O relatório, então, sugere a obrigatoriedade de o Poder Executivo
Municipal viabilizar o funcionamento efetivo de Conselho Tutelar
como critério para repasse de recursos do ICMS, com base na Lei
13.803/2000, ("Lei Robin Hood").

o relatório sugere ainda:
• a ampliação do número de profissionais no Instituto Médico
Legal (IML), para atendimento às vítimas de violência scxual

• a capacitação dos profissionais obrigados a lidar com o tema
nas delegacias de polícias, varas judiciárias, promotorias do
Ministério Público e Defensoria Pública

• a criação, pelo Poder Executivo, de campanhas de incentivo à
denúncia

• a conscientização e capacitação dos policiais civis e militares
• a constituição de grupo de trabalho composto por
representantes dos três podcres e das organizações não-
governamentais

• a instalação de "casas de passagem" e abrigos nos principais
centros urbanos do Estado

• o estabelecimento de parceria da Assembléia com o Instituto
Telemig Celular e o Ministério Público Estadual para a
ampliação do Programa de Fortalecimcnto dos Conselhos
Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais (Pró-Conselho). Essa parceria
envolveria, entre outras ações, a divulgação de um programa
pela TV Assembléia, a impressão de cartilhas e a participação
na conscientização dos prefeitos municipais sobre a
importância da implantação dos Conselhos.
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A deputada Elbe
Brandão fez a leitura
do relatório final. ao
lado dos deputados
Rogério Correia,
Jorge Eduardo de
Oliveira e Márcio

Kangussu
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A Comissão realizou 13 audiências, nas seguintes cidades:
Taiobeiras, Governador Valadares, Belo Horizonte, Teófilo
Otoni, Araxá, Nanuque, Montes Claros, Carangola, Arinos,
Itaobim e Timóteo.

6 de
novembro

A Assembléia
Legislativa de
Minas Gerais cria
Comissão Especial
para averiguar as
suspeitas de
exploração sexual
de crianças em
Minas.

o vereador José
Alves de Oliveira, de
TaiobeirasJoi o
autor da denúncia
que deu origem à
instalação da
Comissão

29 de novembro

Abuso começa em casa
A Comissão ouve o procurador de Justiça da Promotoria Especial

de Crimes Praticados por Prefeitos, Gilvan Alves Franco, que declara
estar "apurando com rigor" as denúncias envolvendo o prefeito de
Taiobeiras, Joel da Cruz Santos. Ele afirma que o prefeito, em
quarto mandato, tem o nome envolvido em casos de exploração
infantil desde 1997, mas o delegado local se negou a apurar o fato
e não tomou medidas em relação ao suposto problema. O inquérito
aberto foi arquivado, sem a apuração devida. O promotor pediu a
reabertura e afirmou existirem "evidências" da participação do
prefeito.

Na mesma reunião, o secretário-adjunto de Direitos Humanos de
Minas Gerais, José Francisco da Silva, afirmou que a exploração da
criança e do adolescente começa em casa: "É por meio de violações
ocorridas em casa que as crianças vão para as ruas e aí estão sujeitas a
todos os tipos de mazelas, inclusive a exploração do próprio corpo",
disse. Informou também existir, desde fevereiro de 2002, uma
campanha para receber denúncias contra a violência doméstica e a
exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio dos telefones
0800 283 1244 ou 0800 311119. A campanha tem participação
também do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais, da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Ação Social, da Criança e do Adolescente (Setascad) e da ONG Visão
Mundial.



asso a passo
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6 de dezembro

Faltam políticas públicas

Nelson da Paixão
coordenou pesquisa

da Unimontes

Jornalista Luís
Ribeiro publicou
livro de denúncia

o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a questão da
Criança e do Adolescente foi apontado pelos convidados
como o ponto fundamental para resolver o problema da
exploração sexual de crianças e adolescentes. O assessor de
Direitos Humanos da Visão Mundial, Antônio Coquito, disse
que o combate deve ser feito a partir da base. "Para
extirparmos a questão da prostituição e também mudarmos o
quadro social que envolve as pessoas de baixa renda, devemos
ter políticas públicas mais efetivas e eficazes", declarou. O
processo, segundo ele, deve começar pela família.

Nelson Escolástico da Paixão, coordenador geral de
pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes) sobre a prostituição infanto-juvenil no Norte de
Minas e Vale do Jequitinhonha, pediu a reativação dos
trabalhos científicos sobre o tema, "pois uma análise empírica
representa o esteio de qualquer projeto futuro" e salientou a

importância de um trabalho
de conscientização junto
aos caminhoneiros que se
aproveitam das
adolescentes, geralmente
em postos de gasolina na
beira de estradas. "Nem
todos os caminhoneiros
estão envolvidos na
questão, mas nem por isso
podemos fechar os olhos
para o fato. Existem

homens que levam meninas para as cabines dos caminhões e devemos
mudar essa postura com um trabalho que os faça largar essa prática",
declarou.

O jornalista montesclarense Luís Ribeiro dos Santos,
autor do livro ~'Corpos à venda", sobre a exploração
sexual de crianças e adolescentes, reafirmou que o
problema começa em casa e defendeu o trabalho
preventivo junto às famílias. Segundo o jornalista, o
problema da exploração sexual em Minas Gerais é
grave e amplo: "As minhas investigações constataram
que existe um verdadeiro mundo encoberto pela cortina
do cotidiano. Conversei com garotas e várias pessoas
que suspeitava terem participação no esquema e me
certifiquei que o problema está generalizado",

O deputado Márcio Kangussu salientou a
importância das escolas no processo de educação das crianças e
adolescentes: "Para solucionarmos a questão, creio que devemos
reformular o modelo das escolas para que elas auxiliem na orientação
e desenvolvimento das crianças",

Amônio Coquito, da Visão Mundial
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A população de
Taiobeiras recebeu
os parlamentares e
compareceu em
massa à reunião da
Comissão, para
protestar contra os
abusos sexuais
praticados por
autoridades da
cidade

Passo a passo

12 de dezembro

Em Taiobeiras, o medo das testemunhas
A Comissão reúne-se em Taiobeiras, de onde partiram as

denúncias que deram origem à sua formação. Participam da reunião os
deputados Rogério Correia e Elbe Brandão e, como convidados, os
vereadores José Alves de Oliveira, Otávio de Castro Oliveira, Mozart
Alves de Oliveira, Silvano Ferreira, Almaquio Arifa Silva; a
promotora de Justiça Daniela Cristina Pedrosa Bittencourt Martinez; o
promotor de Justiça de Rio Pardo, Paulo César Lima; e a coordenadora
da Pastoral da Criança, Marlene Ramos de Almeida.

O promotor Paulo César Lima disse que o orçamento da polícia
depende de recursos da Prefeitura e que "isso acaba amarrando o
trabalho da polícia". A deputada Elbe Brandão defendeu o uso da lei
de proteção às testemunhas para garantir segurança à comunidade

local, porque muitas pessoas
têm informações importantes
"mas têm medo de revelar".
Sua fala foi confirmada por
moradores, segundo os quais
há uma "política de
coronelismo" na cidade, que
deixa a população temerosa
de denunciar o que sabe.
Mesmo assim, a promotora
Daniela Cristina Pedrosa
Bittencourt Martinez
ressaltou que é importante
que a comunidade denuncie,
pois só assim o Ministério
Público poderá tomar as

providências necessárias. Algumas testemunhas foram ouvidas pela
Comissão, a portas fechadas, após o encerramento da audiência.

Vereadores ligados ao prefeito garantiram que as denúncias não
passavam de "perseguição política da oposição" e o deputado Rogério
Correia defendeu que as denúncias fossem "bem apuradas antes de
qualquer decisão", garantindo que "se possível e necessário,
colocaremos todos os envolvidos na cadeia".

20 de dezembro

Em reunião fechada, a comissão ouve duas vítimas do esquema
de exploração sexual de crianças e adolescentes em Taiobeiras.
Ambas confirmaram o envolvimento do prefeito Joel da Cruz
Santos, do vice-prefeito João Emílio Arifà Silva e do presidente da
Câmara Municipal, João Eudes de Oliveira. Por segurança, as
testemunhas não foram identificadas e uma delas, hoje com 19
anos, disse que na época em que foi vítima de exploração sexual
tinha apenas 16 anos de idade.



asso a passo

2 de abril

Ameaças de morte em Araxá
A Comissão recebe denúncias sobre o possível envolvimento dos

promotores de Justiça Luiz Alexandre Cruz Ferreira e Armando
Lourenço da Silva, da Comarca de Araxá, em uma suposta rede de
prostituição infantil na cidade.

A conselheira Ângela Leitão Barreto, do Conselho Tutelar da
Inffincia e da Juventude de Araxá, relatou à Comissão uma tentativa de
h'omicídio de que teria sido vítima em Uberlândia, no dia 27 de março.
Segundo ela, três pistoleiros pediram infonnações sobre o seu
paradeiro, bem como o da testemunha Cristiane Ribeiro, em um bar da
cidade. Os homens teriam oferecido pela infonnação R$ 3 mil à dona
do bar, Amaildes Viana Neves de Almeida, que se negou a informar
onde elas se encontravam.

"Tomei conhecimento do fato por meio de contato feito pela
proprietária do estabelecimento e, então, acionei a polícia local", disse
a conselheira. Os três
homens foram presos
no município,
utilizando um veículo
semelhante ao
descrito pela dona do
bar. De acordo com
Ângela Barreto, os
homens detidos
estariam diretamente
ligados aos
promotores de Araxá.
Ela solicitou proteção
policial para as
testemunhas
envolvidas no caso.

A testemunha
Cristiane Ribeiro falou sobre a sua relação com o promotor Armando
Lourenço, que, segundo ela, teria começado quando, aos 16 anos, foi
procurar a ajuda do promotor para proceder a uma investigação de
paternidade. A testemunha infonnou que o promotor começara a lhe
passar algumas "cantadas" e que acabou aceitando um convite para
saírem juntos. "Quando estávamos num motel, ele me forçou a manter
relações sexuais", declarou.

Cristiane disse que manteve relações por diversas vezes com o
promotor, inclusive no seu gabinete. De acordo com ela, Annando lhe
oferecia ajuda financeira. A testemunha falou que procurou ajuda na
Polícia Civil de Araxá, mas que a delegada Rita de Cássia se omitia
em relação aos fatos. Segundo Cristiane, a delegada se relacionava
com outro promotor da cidade, Luiz Alexandre. Ela declarou que o
promotor Annando lhe pedia para aliciar menores, inclusive do sexo
masculino, para "realizar suas fantasias".

Após retornar ao município, Cristiane Ribeiro teria sofrido diversas
ameaças de morte em sua residência. "Eles me diziam para deixar a
cidade. A delegada Rita de Cássia chegou a me dizer que era melhor
eu ficar de boca fechada ou, então, eu teria que arcar com as
conseqüências", disse. A testemunha ainda infonnou que não se
desvencilhava do promotor, pois ele lhe prometia ajuda no andamento
de processos judiciais.
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A conselheira
Ângela Barreto
denunciou os

abusos em Araxá
durante a reunião

da Comissão e
depois/oi

ameaçada de morte
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Após o depoimento
na Comissão, as
conselheiras Ângela
Barreto e Rita
Palhares deram
entrevista à imprensa,
acompanhadas do
deputado DlIrval
Ângelo

Em Teófilo Otoni, a
Comissão ouviu

relatos de
iniciativas bem

SlIcedidas:
presentes os

depwados Maria
José Halleisen,
Paulo Pellersen,

Rogério Correia e
Elbe Brandão, além

de líderes locais

Passo a passo

Após os depoimentos, a Comissão aprovou a realização de
audiência pública em Araxá. O deputado Rogério Correia anuncia que

pedirá ao Ministério Público o
afastamento dos promotores acusados.

Participaram também da reunião a
conselheira Rita de Cássia Palhares, do
Conselho Tutelar da Infância e da
Juventude de Araxá; o coordenador da
Comissão de Apoio aos Conselhos
Tutelares, Humberto Palhares, do
Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente; e a
testemunha Amaildes Viana Neves de
Almeida, dona do bar citado no
depoimento.

16 de abril

Um bom exemplo
O promotor de Justiça da Defesa da Infância e da Juventude de

Teófilo Otoni, Márcio Rogério de Oliveira, e o diretor executivo do
Instituto Telemig Celular, Francisco de Assis Azevedo, apresentam à
Comissão detalhes do Programa de Fortalecimento dos Conselhos
Tutelares (Pró-Conselhos), criado pelo Instituto, em parceria com o
Ministério Público. O promotor informou que "mais da metade" dos
municípios mineiros não conseguiram implantar seus conselhos e que
muitos entre os existentes funcionam precariamente.

O diretor do Instituto Telemig Celular, Francisco de Assis Azevedo,
disse que a entidade estava promovendo eventos em várias cidades
mineiras exatamente para incentivar e apoiar os prefeitos na instalação
de conselhos tutelares, que terão seus trabalhos rigorosamente
acompanhados por promotores de Justiça. Um dos programas citados
por ele foi o "Celular Amigo", que oferece gratuitamente um telefone
celular para cada conselho tutelar em funcionamento. Outro foi o Pró -
FIA (Fundo da Infância e da Adolescência), que tem o objetivo de
gerar investimento nos conselhos. O promotor Márcio Rogério
ressaltou a necessidade do envolvimento de outros setores da
comunidade no desenvolvimento do projeto.



Passo a passo

Outras denúncias graves
Mariana

No mesmo dia, a Comissão ouviu também o promotor de Justiça
de Mariana, Antônio Carlos de Oliveira, sobre as medidas tomadas em
relação às denúncias contra o padre Bonifácio Buzzi, acusado de
abusar sexualmente de um garoto de 10 anos, morador da zona rural
de Mariana. O padre já se encontrava preso e já havia sido condenado
a 13 anos de prisão, sob a acusação de molestar crianças em outra
cidade mineira, Santa Bárbara. Antes disso, já havia sido acusado,
ainda, de abuso sexual contra crianças em Joinvile, Santa Catarina. O
promotor aproveitou seu depoimento para criticar a falta de um
programa de educação sexual para as crianças, o despreparo da Polícia
Civil na coleta de provas de crimes sexuais, a morosidade na
condenação dos criminosos e a falta de uma política de atendimento às
vítimas.
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Araxá

O deputado Rogério Correia informou à Comissão, na mesma
reunião, ter recebido outra denúncia de envolvimento de
autoridades de Araxá no aliciamento de jovens para prostituição.
Dessa vez, a denúncia envolvia o presidente da Câmara Municipal
da cidade; José Cincinato de Á vila, acusado de organizar viagens
de garotas à Espanha para atuarem na rede de prostituição. A
denúncia foi apresentada ao vereador Miguel Júnior, presidente
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara
Municipal de Araxá, que investiga o envolvimento de
vereadores daquela cidade em crimes contra os direitos das
crianças e do adolescente.

o deputado Rogério
Correia recebeu

novas denlÍncias de
abusos sexuais em
Mariana e Ara'(á
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Promotores e policiais
A comissão aprovou, nessa reunião, requerimento solicitando ao

procurador-geral de Justiça de Minas Gerais a decretação de prisão
preventiva dos promotores Armando Lourenço da Silva e Luiz
Alexandre Cruz Ferreira; dos advogados Maria Auxiliadora de
Castro Barbosa (ex-membro do Conselho Tutelar de Araxá) e
Henrique Adalberto Rodrigues da Costa (ex-delegado de Polícia de
Araxá) e da delegada de Araxá, Rita de Cássia Tanuzzi.

Foi solicitado ao governador do Estado o imediato afastamento dos
policiais civis Francisco de Assis Gouveia Neto, Vitor Hugo Hesler,
Paulo de Tarso Verçosa e João Chaves Silveira, com a instauração do
devido procedimento investigatório, devido às denúncias de
acobertamento de crimes praticados contra os direitos da criança e do
adolescente em Araxá.

Em reunião no
Plenarinho da
Assembléia, a
Comissão pediu a
prisão preventiva de
promotores e o
afastamento de
policiais

18 de abril

Nanuque, a boa notícia
A comissão reúne-se na Câmara Municipal de Nanuque e ouve da

promotora da Infância e da Juventude local, Renata Barros, que não
existe uma rede de prostituição infantil na cidade de Nanuque.
Segundo a promotora, as investigações conduzidas por ela concluíram
que, na localidade, os casos de prostituição infantil são raros e
isolados. A presidente do Conselho Tutelar, Maria da Penha Rodrigues
Lopes Horácio, atribuiu o fato à existência de diversos programas
educacionais e sociais desenvolvidos pelo Conselho Tutelar, em
parceria com a Prefeitura de Nanuque.



Passo a passo

25 de abril

5 mil prostituídos em Montes Claros
A exploração sexual de menores no Norte do Estado atinge nada

menos de 5 mil crianças, segundo pesquisa da Universidade Estadual
de Montes Claros (Unimontes). A revelação foi feita durante audiência
pública realizada pela Comissão na própria cidade. O deputado
Rogério Correia manifestou sua estupefação diante da informação:
"Quando iniciamos os trabalhos desta Comissão, não tínhamos a
dimensão real do problema".

Para o vereador Sued Parrila, a falta de informação e de estrutura
da cidade contribui para o agravamento do problema. "O município
tem hoje cerca de 300 mil habitantes e grande parte de sua população
vive em situação de pobreza", disse.

30 de abril

Denúncia contra padre
Um homem de 24 anos, cujo nome não foi divulgado, formalizou

junto à Comissão a denúncia de que teria sido vítima de abuso sexual
praticado pelo padre Juvenil Paulo de Araújo, há 8 anos. A testemunha
foi ouvida em reunião secreta, que teve a participação do delegado da
7" Seccional de Venda Nova, Hélcio Sá Bernardes, e do promotor José
Ronald Vasconcelos de Albergaria, do Ministério Público Estadual. O
padre Juvenil Paulo de Araújo era o responsável pela Igreja São José,
no Centro de Belo Horizonte, e agora é o r.esponsável pela Igreja Nossa
Senhora Aparecida, no Bairro Mantiqueira.

Outras duas testemunhas foram ouvidas na mesma reunião,
apresentando denúncias contra dois homens, um do Bairro Lagoa, na
região da Pampulha, e outro do Vale do Jatobá, no Barreiro, em Belo
Horizonte. De acordo com as testemunhas, esses homens atraem
meninas de 10 a 16 anos, de baixo poder aquisitivo, para cometerem
abusos sexuais. Estes dois casos também estão sendo investigados pelo
delegado Hélcio Sá Bernardes.
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Audiência em
Montes Claros
revelou a real
dimensão do
problema no Norte
de Minas; para o
vereador Sued
Parrila (no
destaque), falta-de
informação é
agravante
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9 de maio

Susto na Zona da Mata
Moradores de Carangola, cidade a 350 quilômetros de

Belo Horizonte, lotaram a Câmara Municipal local para
discutir com os membros da Comissão o problema do abuso
sexual contra menores na região. A presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Maria
Angélica Costa Leite, apresentou pesquisa realizada com
cinco mil crianças e adolescentes da região, revelando que
aproximadamente 30%, ou seja, 1.500 menores, praticavam
sexo por dinheiro. Desses, 60% eram do sexo masculino e
10% tinham idade inferior a 12 anos.

O deputado Rogério Correia declarou-se alarmado com o
quadro: "Vimos a Carangola sem nenhuma denúncia concreta
e nos deparamos com esta situação preocupante". Ele e os
demais deputados se impressionaram com o alto índice,
principalmente por ocorrer na Zona da Mata, região que não é
considerada pobre.

10 de maio

Em Arinos, a culpa do juiz
Em audiência púhlica realizada na Câmara, a

Comissão ouve denúncias contra autoridades locais,
entre elas o próprio juiz da comarca, José Antônio
Maciel. A moradora Maria da Consolação Gontijo
acusou o juiz Maciel de assediar, em 2001, urna garota
de 13 anos. A menina mudou-se para urna cidade
vizinha e não compareceu à reunião porque teria sido
pressionada. As afirmações de Maria da Consolação
foram confirmadas, em depoimento secreto, por outras
cinco testemunhas, que incriminaram também o ex-
promotor local, Alan Ramos.

O presidente da Comissão, deputado Rogério
Correia, decidiu permanecer mais alguns dias em Arinos
para apurar mais irregularidades e prometeu marcar um
encontro com o presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, desembargador Gudesteu Biber, para
pedir o imediato afastamento do juiz. Também vai pedir
que o Ministério Público acompanhe as investigações
sobre as denúncias contra Alan Ramos.

O juiz José Antônio Maciel, o promotor Jairo Cruz
Moreira e o delegado José Carlos de Freitas foram
convidados a participar da reunião, mas não
compareceram.



asso a passo

16 de maio

Vice-prefeito confirma denúncias
O vice-prefeito de

Arinos, Antônio Juscelino
Carneiro Dias, reforça o
pedido de proteção às vítimas
e testemunhas que
denunciaram abusos sexuais
que teriam sido cometidos pelo
juiz José Antônio Maciel,
daquela comarca. Antônio
Juscelino disse à Comissão
que o clima na cidade era de
tensão e medo - "Ninguém
sabe o que pode nos custar
isso" - mas confinnou ter
ouvido o relato da adolescente
que teria sido assediada pelo
juiz e resolveu denunciar por acreditar que a impunidade pode abrir
precedentes para outros casos no município.

A adolescente, hoje com 17 anos, e sua mãe também foram ouvidas
pela Comissão, em reunião secreta, e confirmaram as denúncias feitas
na reunião anterior, realizada em Arinos. Usuária de drogas, a
menina, então com 13 anos, era obrigada a ir sempre ao Fórum,
convocada pelo juiz, que a assediava com propostas de sexo em troca
de uma redução na pena. O juiz foi acusado também por S.S, de 23
anos, que não quis ter seu depoimento gravado nem filmado. Segundo
ela, há cerca de três anos, o juiz havia lhe proposto manter relações
sexuais com ele, para que ele transformasse o regime de detenção de
seu companheiro de fechado para semi-aberto.

Essas testemunhas,
a advogada Margarida
Alves e a ,conselheira
tutelar dos Direitos da
Criança e do
Adolescente de Arinos,
Fátima Almi Pereira
foram encaminhadas
pela Comissão à
Corregedoria-Geral do
Tribunal de Justiça de
Minas Gerais. A
Comissão encaminhou
ao presidente do
TJMG, Gudesteu Biber
Sampaio dois pedidos
de sindicância contra o
juiz José Antônio
Maciel e o relatório do
testemunho de oito
pessoas.
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£m depoimento na
Assembléia,

testemunhas fizeram
denlÍncias contra
juiz. promotor e

delegado de Arinos

DenlÍncias foram
confirmadas pelo
vice-prefeito
Antônio Carneiro
Dias e pela
conselheira
tutelar Fátima
Pereira
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Os deputados Durval
Ângelo, Elbe
Brandão. Rogério
Correia, João Pinto
Ribeiro e Adelmo
Leão participaram
intensamente dos
debates sobre a
prostituição infantil

Passo a passo

17 de maio

Seminário reúne especialistas e
dá visão geral do problema
A Assembléia realiza o Debate Público "Violência Sexual

Contra Crianças e Adolescentes", que reúne especialistas,
entidades e outros intcrcssados e tcm como objetivos "elaborar
um plano cstadual dc combate à violência contra crianças c
adolescentes e estabelecer políticas públicas mais definidas,
esclarecendo os papéis da sociedade e do Poder Público",
segundo o coordenador, deputado Rogério Correia.

Pobreza é
condutora,
não origem

O presidente
do Conselho
Estadual dc Defesa
da Criança e do
Adolescente,
Geraldo Oliveira
Filho, disse na

abertura que as ações de combate à violência contra crianças e
adolescentes devem ser orientadas por seis eixos básicos: análise
da situação; mobilização e articulação; defesa e responsabilização;
prevenção; apoio da mídia; c, principalmente, integração da rede
de combate. Oliveira disse que os bolsões de pobreza existentes no
Estado não são responsáveis diretos pelo problema, mas são
"condutores de violência". Ele criticou a atual política econômica,
que "não gera empregos para a população", e salientou a
necessidade de criação, em todos os municípios mineiros, de
conselhos de defesa da criança e do adolescente.

Rede de proteção é necessária
A representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e

do Adolescente, Kênia Augusta Figueiredo, defendeu a necessidade de
se criar uma rede de proteção e delegacias especializadas e de
fortalecimento dos conselhos tutelares da criança e do adolescente.
Apontou como essencial "ganhar" a opinião pública e "encorajar as
pessoas para que elas não se silenciem".

Maior abuso é a miséria
O coordenador de apoio operacional às Promotorias de Justiça da

Infância e da Juventude de Minas Gerais, promotor José Ronald
Vasconcelos Albergaria, condenou a miséria como sendo "o maior
abuso praticado contra a criança e o adolescente" e também defendeu a
participação da comunidade na implantação de políticas sociais e no
fortalecimento dos Conselhos. Ele ainda denunciou que o Estatuto da
Criança e do Adolescente tem como prerrogativa a prioridade absoluta
de atendimento, mas que isso não acontece na prática". Albergaria
sugeriu a criação de delegacia e promotoria especiais, além de varas
criminais especializadas no combate à violência contra crianças e
adolescentes.
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ojuiz Tarcísio
Martins da Costa

diz que a
violência contra a

criança começa
dentro de casa

Parcerias possíveis

Representando a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, o chefe de gabinete da
Secretaria Municipal dos Direitos de
Cidadania, Carlos Calazans, citou dois
programas implantados pela PBH, relacionados à violência sexual:
"Casa Bem Vinda" e "Casa Sempre Viva", ambos voltados para a
assistência às mulheres vítimas de abusos sexuais. Calazans informou
que a Prefeitura estava disposta também a participar de programas de
combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Em nome do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o
desembargador Joaquim Alves de Andrade elogiou o trabalho
desenvolvido pela Comissão e defendeu que ela tivesse caráter
permanente, pois, segundo ele, "a Assembléia é capaz de enfrentar
focos de corrupção praticados contra crianças e adolescentes".

Família, um grande problema
O juiz da Infância e Juventude de Belo Horizonte, Tarcísio José

Martins Costa, apontou a família como praticante de violência contra
crianças e adolescentes como sendo "um
problema de grandes dimensões, que atinge
não só o Brasil, mas todo o mundo" e sugeriu
três tipos de prevenção - a geral, a detectada e
a específica - como caminhos para a
diminuição desse quadro de violência. Entre as
suas sugestões para a prevenção geral está a
"intervenção sobre os fatores socioeconômicos,
como as políticas públicas de renda mínima".
A prevenção detectada incidiria diretamente
sobre os vitimados e a específica sobre crianças
e adolescentes envolvidos na rede de
prostituição.

No painel "Os canais de denúncias e a articulação entre eles",
jornalista e assessor de Direitos Humanos da ONG Visão Mundial,
Antônio Coquito, disse que as campanhas sobre o tema devem
"priorizar o humano, o desenvolvimento da criança e combater a
relação autoritária e burguesa que norteia a exploração
sexual". Citou a campanha desenvolvida em Minas, há cerca
de dois anos, apontando como conquistas a criação do disque-
denúncia, a maio mobilização da sociedade e a aproximação

entre as diversas
Prioridade para o humano entidades, além

da criação de um
grupo multi profissional de combate à violência, do Centro de
Referência à Violência Doméstica e do Conselho de
Promotores da Infância e da Juventude do Estado de Minas
Gerais. Ele defendeu também a importância da popularização
do Estatuto da Criança e do Adolescente e do fortalecimento
dos Conselhos Tutelares: "O Estatuto ainda não foi efetivado
nos poderes executivos municipais. Muitas cidades não
possuem seus conselhos tutelares e isso precisa ser urgentemente
modificado".



Sucesso do
Disque Denúncia
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Além de TImóteo, a
situação do Vale do
Aço foi discutida
também em
Governador Valadares.
com a participação do
prefeito João Fassarela
(ao microfone), dos
deputados Paulo
Pettersen e Rogério
Correia, do presidente
da Câmara Municipal,
José Leonardo
Monteiro, e da
vereadora Elisa Costa

Passo a passo

Campanhas ininterruptas
A diretora do Centro de Referência da Setascad/MG, Bernadete

Dutra Santos, fez um relato dos programas desenvolvidos pelo órgão e
sugeriu que as campanhas sobre o tema sejam ininterruptas, que os
investimentos para essa área sejam revisados e que sejam criadas
estruturas adequadas para as atividades dos Conselhos Tutelares.
Bernadete pediu, ainda, agilidade na aprovação do Projeto de Lei (PL)
1.046/2000, de autoria do deputado Ailton Vilela, que institui o
programa de serviços disque-denúncia no Estado de Minas Gerais.
"Esse programa precisa ser oficializado pois seus resultados são
positivos", salientou.

Os resultados positivos e a grande utilização do serviço de
disque-denúncia foram reafirmados pela representante da Diretoria
do Disque Direitos Humanos, da Secretaria Estadual Adjunta de
Direitos Humanos, Clarissa Ramos Duarte. Segundo ela, o serviço,
que está em funcionamento desde 2000, recebeu 100 denúncias

sobre violência sexual de janeiro a
abril de 2002 e 583 denúncias no
ano anterior. Clarissa Ramos
informou, também, que a Secre-

+taria implantou um núcleo de atendimento às vítimas de crimes
violentos. "Auxiliamos crianças e adolescentes vítimas de abuso
sexual e essas denúncias já correspondem a 37% da demanda de
2002", afirmou.

24 de maio

Vale do Aço, prostituição nas rodovias
A Comissão se desloca até

Timóteo, onde, em reunião realizada
na Câmara de Vereadores ouve mais
denúncias de abuso e exploração
sexual contra crianças e
adolescentes, desta vez no Vale do
Aço. Denúncias apontaram a
existência de crianças que se
prostituem nas estradas da região,
principalmente na BR-381, no
trecho entre Ipatinga e Governador
Valadares, e um dossiê foi entregue,
citando os principais pontos de
prostituição infantil em Ipatinga,

como bares e boates de strip-tease.
Representantes do Conselho Tutelar de Timóteo disseram que o

número de denúncias de abuso sexual contra menores tem aumentado:
em 200 I, foram apenas cinco denúncias; nos primeiros quatro meses
de 2002, esse número subiu para 12. Segundo o presidente da
Comissão, deputado Rogério Correia, esse crescimento "demonstra que
as pessoas estão perdendo o medo de denunciar abusos, graças à maior
discussão do problema nos meios de comunicação".

A Comissão apurou, durante a reunião, que o engenheiro preso em
flagrante no motel, co~ uma menina de dez anos, cerca de um mês
antes, em Ipatinga, já conseguira liberdade provisória. Os deputados
decidiram investigar, pois, segundo Rogério Correia "se a impunidade
prevalecer, não há como corrigir o problema da exploração sexual
contra menores".
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28 de maio

Tempo para o relatório final
A Comissão suspende suas reuniões públicas, para a elaboração

do relatório final. O presidente Rogério Correia considerou que o .
processo de apuração de denúncias e audiências públicas no interior
estava encerrado e havia necessidade de aguardar informações
solicitadas ao Ministério Público - que elaborou relatório sobre as
acusações contra os dois promotores de Araxá - e da Corregedoria-
Geral do Tribunal de Justiça - que abriu sindicância sobre o caso de
Arinos, em que um juiz foi acusado de envolvimento com abuso sexual
de menores. O deputado afirmou, ainda, que o prefeito de Taiobeiras,
também investigado pela Comissão, licenciou-se do cargo, mas é alvo
de queixa-crime no Ministério Público. O Presidente informou,
também, que se surgissem novas denúncias no período, elas seriam
apuradas pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia,
presidida pelo deputado Márcio Kangussu.

12 de junho

Drogas em Itaobim assustam
A gravidade das

denúncias
apresentadas à
Comissão Especial
fez a Comissão
Permanente de
Direitos Humanos da
Assembléia convocar
audiência pública
para Itaobim, no
Médio Jequitinhonha,
para ouvir
depoimentos sobre a
rede de tráfico de
drogas e a exploração
sexual infantil na
região.

"A situação na
cidade de Itaobim é
gravíssima", acusou a deputada Maria José Haueisen, que relatou: "As
crianças começam a traficar, mais tarde consomem a droga, viciam-
se e começam a assaltar. Adolescentes fingem vender café na
estrada e se prostituem. Os pais estão coniventes com a
situação."A deputada disse tamt>ém que há pessoas que estão
trabalhando para melhorar este quadro, mas não existe
policiamento, estrutura e nem conselho tutelar na cidade, o que
dificulta o trabalho. Haueisen apontou a rodovia Rio-Bahia como o
caminho das drogas, da violência eda prostituição.

A parlamentar pediu providências em rel~ção às terras utilizadas
para plantação de maconha no Município de Salinas e apelou para que
o governo destine maior porcentagem de verbas para os Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha. "Esta região é a mais necessitada do
Estado, mas recebeu apenas 1,33% dos recursos destinados aos
municípios mineiros em geral", disse.
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A deputada Maria
José Haueisen

considerou
"gravíssima" a

siluação em Ilaobim.
em reunião que leve

presença dos
depulados Rogério
Correia e Márcio

Kangussu
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Em todas as reuniões,
como a de Taiobeiras.
a população
manifestou sua
indignação a respeito
das denlÍncias de
abuso sexual contra
crianças e
adolescentes

/

Passo a passo

o início do sofrimento
Eugênio Costa Mimoso (foto), presidente do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Itaobim apontou os problemas sócio-
econômicos da região como "o início de todo o
sofrimento". "A fome, disse, gera o abandono
familiar e compromete a permanência da criança na
escola; e a criança, por sua vez, vende o corpo para
completar a renda familiar."

Autoridades se justificam
o superintendente-geral da Polícia Civil, Jaci de

~ Abreu, disse que a Secretaria de Estado de Segurança
Pública está tentando resolver a situação em Itaobim,
mas que a população também deve colaborar

denunciando os casos. A Polícia Civil, segundo ele, tem dificuldades
de atuar, porque "mais de 70% dos policiais civis estão tomando conta
de presos".

O comandante do 19° Batalhão da PM, sediado em Teófilo Otoni,
I-Iudson Ferreira Bento, informou que foram feitas 162 operações na
cidade de Itaobim no primeiro semestre, mas frisou a importância da
participação de todos os órgãos envolvidos na questão.

O juiz da Vara de Execução Criminal da Capital, Herbert Carneiro,
defendeu o respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, "que tem
vigência de 12 anos, mas não tem sido respeitado". Ele entende que o
Judiciário da região de Itaobim está pronto para atender a população,
mas que as dificuldades são muitas e é preciso o envolvimento da
sociedade.

2 de julho

A Comissão encerra seus trabalhos, com a aprovação do relatório
final, contendo 28 propostas de ação,
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os seguintes membros:

Expediente

A situação de
Araxá, onde a
Comissão fez
audiência,
mereceu destaque
no relatório final.
para apuração
pelo Ministério
Público do
envolvimento de
promotores

Ficou definido que a Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia dará continuidade aos trabalhos da

Comissão, ouvindo as pessoas que foram convidadas
mas não compareceram e adotando outras

providências relacionadas com o tema.

o relatório final da Comissão foi entregue em 9 de julho ao Procurador Geral
de Justiça, Nedens Ulisses Freire Vieira, pelos deputados Rogério Correia e Márcio
Kangussu. Na ocasião, o procurador geral informou que o Ministério Público
estava prestes a concluir a análise do caso dos promotores de Araxá denunciados.

Nedens Ulisses disse também, concordando como relatório, que uma das
prioridades do plano de metas do Ministério Público é o incentivo à criação dos
Conselhos Tutelares nos municípios mineiros, por meio da conscientização das
comunidades locais. Quanto ao aumento do número de promotores sugerido pelo
documento, disse que dependeria dos concursos promovidos pela instituição.

O relatório foi enviado também ao governador do Estado Itamar Franco, e aos
prefeitos dos 853 municípios mineiros, porque muitas sugestões apresentadas
dependem da atuação e do comprometimento do Poder Executivo.

Desdobramentos

Relatório foi entregue ao
Ministério Público, ao
Governador e prefeitos

http://www.almg.gov.br
mailto:ascom@almg.gov.br


Origem
A Comissão Especial de
Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes foi instalada em
6 de novembro de 200 I para
investigar a "suspeita de
favorecimento de prostituição
infantil no Estado", verificada a
partir de inquéritos policiais e
processos judiciais existentes,
relatórios da Setascad e
inquérito no Ministério Público .

•
Campanha de combate à violência doméstica

e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

CH(yA!

Denuncie:

0800 283 1244
0800 JI 1119

ou procure o
CONSELHO TUTELAR

de sua cidade

Remetente: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência Geral de Imprensa e Divulgação
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho
30190-921 - Belo Horizonte - MG
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