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o Minas Cosi.

Direitos
Humanos

"No momento alua!, em
que a violência se coloca

como fator
desestabilizador da

sociedade, a Comissão de
Direitos Humanos se
configura como um

instrumento importante no
combate às suas causas."

Leia nesta ediçio

Silicose mata impunemente em Nova Lima
Diagnóstico do Sistema Prisional
Frente Parlamentar em defesa da criança



Comissões

Meta é
a proteção
à vida

Um completo diagnostico sobre a
situação prisional em Minas Gerais foi
reahzado cm 20(11 pela Comissão de
Direito,. Ilumanos da Assembléia, a partir
de reuniões, audiências públicas e visitas
a estabelecimentos prisionais, nas quais
foram colhidos depoimentos e levantadas
situações que apontam para um quadro
caótico no Estado. A Comissão
preopo-se também com outros aspectos
ligados à defesa da condição humana de
sobrevis ência. envolvendo-se na discussão
sobre a saúde dos trabalhadores nas minas
de Mom Velo. cm Nova Lima. sobre a
proteção à infância e à adolescência, sobre
a questão indígena e sobre a inclusão
social do negro em nossa sociedade.

Abriu espaço para ouvir denúncias
sobre violência policial e acolheu as
explicações de entidades representativas
das corporações pollcaiS. que apontaram a
situação de estresse penrianente em que
esses prohssionais são obrigados a
trabalhar.
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Comissões Permanentes

Essenciais para a
participação da
sociedade

O trabalho das Comissões é essencial ao
bom funcionamento do processo legislativo e

O	 fundamental para a participação da sociedade
nesse processo, embora nem sempre visível
para o grande público. Particularmente em
2001. o trabalho dos deputados nas comissões

o	
teve repercussão decisiva em alguns aspectos
da vida mineira, bastando citar como exemplos
as niedidas saneadoras que resultaram da CPI
do Narcotrálico ou a vitória dos pequenos
produtores de leite, na esteira dos debates

1 —	 realizados pela CPI do Preço do Leite.

No balanço numérico do ano, as comissões
registram a realização de 545 reuniões
ordinárias e especiais. 201 extraordinárias e

LLi

outras 51 no interior do Estado, o que dá a
média de mais de três reuniões por dia útil. As
comissões realizaram, ainda, 47 visitas e
receberam perto de cinco mil convidados ou
depoentes.

As comissões parlamentares se dividem cm
Permanentes e 1'enporá rias. As Permanentes
são temáticas e têm funcionamento regular: as
Temporárias são as seguintes: de Inquérito
(CPls), Formadas para investigar e apurar
denúncia específica; Especiais, que também
examinam temas específicas, embora sem o
mesmo poder da CPI; e as de caráter

CD
processual, formadas, por exemplo, para emitir
pareceres sobre as Propostas de Emendas
Constitucionais (PECs) ou sobre os Vetos e
Indicações do Executivo.
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Vtaa

(e	 * Mineiros da Morro Velho
r»L	 denunciam irregularidades

1orro Velho lala que ru» queremos enriquecer à s custas dela. Eu não
queria dinheiro, queria saúde. A afirmação t de Iconíbo de Carvalho. ex-
funcionário da Mineração Morro Velho. atual mente com 17% da capacidade

— - pulmonar e 49 quilos
l\núncras como a dele foram feitas ã Comissão

de Direitos Iluirranos em duas Audirncias Públicas -
uma na Assembleia. em abril, e outra em setembro,
na cidade de Nova 1 troa e motivaram a lomiação
de uma Comissuo Parlamentar de Inquérito (CPI)
para apurar possis eis irregularidades na operação das
ruirias da Mineração \lorio Velho. em Nova Lima.

'	
para analisar questões como as condições de

L	 trabalho. os acordos individuais e coletivos de
trabalho, os valores e lrma dc pagamento das
indenizações aos portadores de silicose e o grau de
dano social causado pela doença na região.

\ ('P1 ois ia .»qx .. -Lis como João Rosco ('ampo, engenheiro
ambientalisia e de segurança. que explicou ser a silicose urna doença adquirida
pela exposlçao eonsunie a poeira mineral. EIras Rodrigues de Jesus, ex-
presidente do Sindicato tIos Mineiros de Nova 1 tina, que disse que de dois a
es funcionário ,., da \lirier.içao morrem por ms por causa dessa doença.

Oincêndio na casa de, shows Cwiecci, Mineiro, que matou sete pessoas e
deixou mais de 300 feridos, mui madrugada de 24 de novembro. em
horizonte. provocou a realização de Audiincia Pública da Comissão, a pedido
dos deputados Marcelo (;nnçalves e Edson Rezende, em dezembro. t)tencnlc-

A	 coritircl (;ilvaii Almeida Sã. do CorpoAudiência debate  a	de Bombeiros. afirmou que a
corporação realiza vistorias rotineiras e

tragédia no Can ecão aviti sido notificado por não cumprir
todas as normas de segurança Já Gilson Marques de Azevedo, advogado do
proprietário do Canecão Mineiro. Rubens Rcicnde Maiiins. adiantou que seu
cliente "não tem condição lrianceira' para paga indetuiaçõcs

Fórum defende população de Irapé
A situação das HS() Limilias a serem desabrigadas pela construção da Usina

de lrapc. no Vale do Jcquitiimhonha, foi discutida pela Comissão cru reuniões
realizadas em setembro e novembro. com  a presença de autoridades e
representantes dos aungidos Em novembro, loi instituido o Fóninm Permanente
de Acompanhamento e Negociação para a 1 )etesa dos Interesses dos Atingidos
pela Barragem. A eonstniçáo da usina alagará uma área de 140 km 2, mia qual
estão instaladas 47 comunidades, entre elas ii Comunidade Negra Rural de Porto
Coris. única em Minas 11111 lada pela FUndaÇãO Cultural Palmares cri miii quilombo.

-0 povo local sabe trabalhar cru conlunio com a natureza e Isso e raro
atualmncmuc. Aldrn disso.a área na qual eles trabalham possui a melhor terra, na
região. liara O plantio disse à Comissão a antropóloga h*lávia Mana Galizoni,
frisando a importância de- rim trabalho sno para o reassentamcnto da população.

(hullierme Gomiuh, i'eprescmnantc da Ccmrg. responsável pela construção da
hidrelétrica. informou que a empresa estava atenta e apresentando proposta de
áreas para reassentar as famílias. Segundo a Emater há na região 130 faicndas
passíveis de massentamento.
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Estudantes e docentes
denunciam violência policial

AComissão de Direitos 1 lumanos OUVIU estudantes agredidos pela Polícia
Militar, durante manifestação em apoio à greve dos professores e funcionários da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cm agosto. Os estudantes
mostraram à Comissão as lesões corporais sofridas.

Entre várias outras reclamações de agressão da Polícia Militar contra civis, a
Comissão analisou, também, denúncias contra a atuação da PM durante passeata
de professores municipais em greve no município de Contagem, em mano.

Capítã relata
alto índice de

	

estresse na PM	'	,• t1t;

Escutar os dois lados é um
dos princípios da Comissão de
Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa, segundo
seu presidente, o deputado
Edson Rezende. "A grande

	

parte das denúncias recebidas é	..
contra os policiais afirma o
deputado. Por isso, a Comissão
discutiu o tema Direitos
Humanos dos Policiais Brasileiros'

O presidente da Associação dos O/ie,ws da Polícia Militar e dos
Bombeiros, major Domingos Scivio Mendonça, defendeu a implantação de um
código de ética policial e pediu ofim da impunidade. O major ressaltou que é
preciso agilizar a apuração de delitos cometidos por policiais militares,
preservado o direito de defesa.

A capitã Maria Carmem, psicóloga da PM, apresentou à Comissão
documento relatando o alto índice de suicídios e o crescente número de casos de
depressão entre policiais, analisados em 1999 e 20õ0. Para ela, uma das causas
do nível de estresse entre os policiais é que grande parte das ocorrências não
são problemas de polícia, mas problemas sociais.

Comissão
recebeu oiiciat.ç
da para
debater ética e

violência

Morro do Papagaio se organiza
A foorlação tic urna Comissão dc Repscmaçao Ii o rnultado da

Audiência Pablica da Comissão de Direitos Humanos realizada cm abril. no
Morro do Papagaio, cm Belo llon,ontc, que teve a presença de mais de 15()
moradores da região, lideranças coinunitãrias e representantes de órgàos
públicos estaduais e municipais.

A Comissão de Representação conta com a participação de líderes
comunitários do Aglomerado Santa Lucia e vai acompanhar o
encaminhamento das reivindicações apresentadas pela comunidade, além de
dar continuidade às ações de integração com os órgãos públicos para viabilizar
soluções para seus  problemas.

O Aglomerado Santa Lúcia abriga urna população quase 40 mil
habitante,.. SÓ o Morro do Papagaio tem quase sete mil moradores e, segundo
levantamentos da U±cl. um total de 1. 520 domicílios. numa área de- 153.744 iria.
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Edson

Resende em i'ixita a
Delegacia de Furtos

Se21ran:

Diagnóstico mostra mazelas
do Sistema Prisional

situação dos detentos e o
sistema pnsional cm Minas Gerais
firam temas de vários debates
Promovidos pela ('omissão de
Direitos 1 lumanos. As discussões
resultaram em um diagnóstico que
aborda desde a necessidade de

rograoias de reintegração dos
iiesos a sociedade até a

iimmptemcntação de políticas que
mnclhorum as condições de trabalho
dos luncionários nos presídios.

() juiz titular da Vara de
Nxecuçõcs Criminais de Belo
1 hmn,nnie, Cássio Salomimé, ouvido
l' ('omissão, explicou que como

não existe	 resocialitação, o indivíduo acaba voltando
para a sociedade em condições piores.

Apesar de o diagnóstico ter concluído que "passados quatro anos do trabalho
da CPI do Sistema Penitenciário a situação prisional no Estado praticamente não
mudou'', o superintendente .adjumito de Organização Penitenciária de Minas,
Roberto Gonçalves. tentou defender os governos estadual e federal, afirmando
que "eles têm feito aparte deles"

Já o pesquisador Eduardo Batnuei, da Fundação João Pinheiro, apontou a
necessidade de implementação. por parte dos governos federal e estadual, de
medidas clicazes. inclusive com a adoção de planos de cargos e salzinos para que
os servidores possam cumprir a contento suas tarefiis.

Tortura e superlotação na Furtos

í'gr' 5.4

ii

Apo, visitar as instalações da
delegacia de Furtos e Roubos e
ouvir as reclamações de
condenados e de indiciados, o vice-
presidente da Comissão de Direito,,
llumanos. deputado [)urval
Angelo. chegou à conclusão de que
"se existe um inferno. estc lugar é a
Delegacia de Furtos e Roubos." O
deputado diz que os presos estão em
ambiente insalubre. "obrigados a
conviver com a tortura e com a

supt'rloLiçao
\l,inleidc Araujo, da l'asioral

Carcerária cm Minas Gerais, revelou
aos deputados que, sob alustilicativa
de que os presos utilizam os sapatos
para se agredirem. a Furtos e Roubos
chegou ao limite de obrigar os
detentos a andarem descalços.
\tanleide denunciou tamnhéiri que os
representantes da Pastoral sofrem
todo tipo de humilhação e até
ameaças de vida

Irregularidades no Ceresp
A elaboração do diagnóstico contemplou, também, visitas da ('omissão de

Direitos 1 lumanos da Assembléia a instituições penais, como o Centro de
Remanejamento da Secretaria de Segurança Pública (Ccresp) de Betim. onde
foram comprovadas denúncias de irregularidades Segundo os deputados Edson
Rezende e l)urval Angelo, no ('ernsp, exclusivo para homens. foram
encontradas cinco mulheres e dois menores, além de presos já condenados que
deveriam estarem presídios.

A situação da Divisão de Tóxicos da Capital também foi acompanhada pela
Comissão, que visitou o local, em novembro. Em celas que comportam, no
máximo, 50 detemos, a Comissão verificou a existência de até 290



Resende, Eduardo
Brandão, Doutor Viana

e Gil Pereira
paris iparwn do ato de

instalação da Frente
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Frente Parlamentar irá
defender direitos da infância

A. Asscmbléia de Minas instalou em dezembro a Frente Parlamentar dos
Direitos da Criança e do Adolescente, primeiro passo para construir uma Rede
Estadual Solidária e fazer cumprir a Constituição, no que diz respeito à proteção à
criança e ao adolescente.

A criação da Frente é resultado do Seminário Dez Anos de Estatuto da
Criança e do Adolescente: Avanços, Desafios e Perspectivas, realizado em 2000,
e que, segundo o deputado Edson Rezende, representa "o ponto de partida para a
consolidação dos princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos e no Estatuto da Criança e do Adolescente".

Durante a instalação da Frente, a Comissão ouviu depoimentos de
especialistas ligados à questão. O secretário adjunto da Secretaria de Estado da
Justiça e de Direitos Humanos, José Francisco da Silva, informou que apenas 417
dos municípios; min-i-

-'poss
Tutelares. Fundos
Municipais da Criança e
do Adolescente e
Conselhos da Criança e
do Adolescente cm
funcionamento e disse
que"historicamente. a	 .
criança e o adolescente
são vítimas do Poder
Público, da família e da	

.>	 "'"'

sociedade".
A professora de

Direito Penal da
à

Universidade lederal dc
Minas Gerais (UFMG) e'.'

hlmestre cm Ciências
Penais, Beatriz Vargas Giiriç.il e, R/CIRIL , raia que a	ii,	sri.

que crianças e jovens são as maiores vítimas de uma violência estrutural:
"Enquanto um jovem de classe média que usa droga é designado como usuário ou
consumidor, o da classe pobre é taxado de traficante".

Mário Volpi, consultor do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),
acredita que o tratamento dado pela mídia à questão da violência termina por
imputar aos adolescentes uma parcela de responsabilidade muito maior do que
deveria: "Inúmeros estudos mostram que a periculosiclade dos menores infratores
é superdimensionada".

O juiz Geraldo Claret afirmou que o Brasil descumpre, impunemente.
diversas normas da ONU e diretrizes e tratados internacionais e que 'é uma das
sociedades mais perversas da Terra no século XX". O juiz acredita que a
sociedade precisa estar atenta a falsas idéias subliminares, como as de que o ECA
fala mais de direitos do que de deveres ou de que a pobreza não conduz à
marginalidade: "Isso á uma maneira de formar falsos conceitos que justifiquem a
omissão do Estado".
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Cidadania

Questão indígena é
debatida por deputados

Índios das tribos Xacnabá, Aranj.
Pa1aó. Xueuni-Cann. Kaxtxó e
Maxacali, localizadas em território
mineiro, participaram da Audiência
Pública loto) promovida pela Comissão
de- Direito,-, 1 Iiiinanos. em maio, para
discutir assuntos de interesses dos povos
indígenas e o projeto de lei federal que
cria o novo Estatuto do lridio. E
necessário que urna nova legislação sqa
Idítada para proteger os povos indígenas
cue há 5(X) anos vêm sendo dizimados
pelos brancos', disse na ocasião o
advogado Lwi. Chaves, do Conselho
lndigenista Missionário (('imi).

Em outra Audiência Pública realizada também em maio, a Comissão
debateu o papel do Estado na promoção da igualdade racial. O deputado
Edson Rezende abriu os debates dizendo que o Estado legislou em favor da
escravidão e tem a obrigação moral do enti'cntar a situação de miséria da

iiiaji,i iii negra. iiU4i5.UIJUS I.U.Audiência pede justiça açõespulíucascar parztque
seja Íciui Justiça, mesmo tardia, àpara a maioriaoria negra	comunidade negra',

O coordenador do Grupo de
Trabalho Intermirusterial de Valorização da População Negra. 1 lélio Santos.
defendeu a inclusão social do negro. Segundo ele. o Brasil teve escravidão por
350 anos e, quando a aboliu, não se preocupou conta inserção social do
negro: 'O negro nunca conseguiu ser incluído corno trabalhador qualificado e
existem diferenças salariais em todos os níveis".

Entidades querem mais proteção
para filhos de pais separados

A guarda única de filhos por pais separados foi debatida pela ('omissão de
Direitos Elumaniis com representantes de entidades ligadas ao 1 )ircito de Faniilia,
em novembro, O grande número de pais que enfrentam a questão foi destacado
pelo deputado 	Rezende. presidente da Comissão, que afirmou serem

r	

necessárias as presenças materna e paterna na vida
«los filhos, que não têm culpa da separação dos pais

O presidente da Associação Pais para Sempre.
v':'.	4 Rodrigo Dias (loto), criticou as visitas quinzenais

isadas a pais e mães que perdem a guarda dos tubos.g	 -por nau

	

garantirempor 	eonvi vencia 110111 ar. Segundo a
\ssociaoão, no ano 2000, em Belo 1 lon,.onte,

4	 '	 «icontcccmin ó.300 separações. consensuais e litigiosas.
que envolveram mais de 20 mil pessoas. entre pais e
mães. filhos e operadores de Direito

A guarda conipartilhada de filhos por pais separados, na opinião do jui,. da
Vaia da Infaricia e da Juventude da Capital. Geraldo ('farei de Aramites, representa
uni avanço histonco' Para ele, a guarda não significa lx)sse, mas proteção
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"Violência desestabiliza
a nossa sociedade"
Qual e a irnportància social e política da ('imissão de Direitos Itumanos?

No momento atual. cm que a iokncia se Loloca como fator desestabili,ador ca sociedade, a Comtssão se conIgura
COMO um instrumento importante no combate às suas causas, como o crime organtiado, o tráfico de drogas e as
injustiças sociais. Ela participa como parceira dessa ação junto aos movimentos sociais, aos meios de comunicação.
para ampliar o debate e criar ambiente propicio a fim de promover um sistema de segurança adequado à vida atual.

Quais foram as principais ações da Comissão em 2001?
O diagnóstico mostrou que nossas prisões Não ambientes de degradação humana. com  superpopulação, maus-
tratos e a altos índices dc reincidência: 80% dos presos voltam a cometer crimes. As prisões se transformaram em
verdadeiras "escolas do crime", onde convivera presos com penas leves pequenos furtos - como presos de maior
periculosidade - honuiridas. eslupradores. Os deicnios "inoíam" mias cadeias sem assistência jurmdmca; pessoas com
doenças conio a tuberculose ou a Aids, convivem ciii Um mesmo ambiente com outras sãs, sem assistência médica.
O diagnóstico confirmou que o sistema prisional do 1 .stailo não cumpre seu papel de recuperação do preso.
A Frente I'arlaimicnlar dc 1 )et csa da Criança e do Adolescente foi criada ciii deieiribro do ano passado, fruto de
debates coro entidades (Pie atuam na defesa dos direitos desta parcela da sociedade. Para se ler uma idéia, hoje
45' dos 50 milhões de brasileiros que estilo na niiséria, segundo dados da FGV são crianças de até 15 anos. 0
futuro da Nação estará comprometido sem ações efetivas de proteção a estes indivíduos.

O que foi feito a partir do diagnóstico?
O resultado foi a apresentação dc 21 propostas. Entre as mais importantes cito a aplieaçãc. de penas alternativas
pelo Judiciário apoiadas pelo Executivo e pelas empresas. Outra coisa é a adoção de uni novo modelo de
estabelecimento pcnucnciário. nos moldes das APACs-Associações de Proteção e Assistência ao Condenado, ligadas
à Organização das Nações Unidos(()NU, considerado referência na recuperação de pCCSOS no Brasil. Para se ter
uma idéia, o índice itc reincidéscia no crime na APAC (te ltaúna IMG), por exemplo, é de apenas 9%.

Que outras ações da Comissão merecem destaque?
Outro foco importante são as entidades públicas e privadas que tratam da violência. Essas insuluições trabalham
de forma isolada, por isso criamos uma rede de assistência entre elas, comandada pela Coordermadoria de Direitos
Humanos da prefeitura de Belo Honzonle. Pretendemos que esta rede se tome metropolitana e se estenda também
a todo o Estado. É importante destacar, ainda, a proposta de estimular a criação de comissões de direitos humanos
nas Câmaras Municipais

De que forma a sociedade se envolve na questão prisional?
Culturamente. a sociedade empurrou ,i cucsião prisional para debaixo do tapete. lnfelisrncnie, o pensamento de
que "bandido bom é bandido morto" é reprodu'ido pelos servidores do Estado na relação com o preso. A sociedade
mantém um sistema viciado, caro e que gera mais violência. Reverter esse quadro significa ex i gir que o 1-,stado
cumpra a Lei de Execução Penal e que a Justiça adote novo modelo de aplicação de penas.

Quais são as ações especificas da ('omissão?
A defesa e garantia dos direitos humanos, mio que tange os direitos políticos. individuais e coletivos; o das mulheres,
dos negros e dos grupos sociais minoritários. Além disso, ela contribui, através dc projetos e propostas, cunho foi
o caso ito 1 )iagnó.siico do S usteina Prisional. para a fori ii ulaçiio da política de segurança pública, especialmente
nesse ambiente de insegurança e violência cmii que vivemos hoje.

De que trata a maioria dai. denúncias?
A maior parte e subir viumlencia contra os direitos civis, especialmente a praticada por agentes do Estado - policiais
civis e militares. Para entender o por qtié dessa prática é preciso entendermos a concepção tia escola de formação
desses policiais, que ainda ensina sob a Ótica da doutrina militar, resquício da ditadura de 1964. Itote a sociedade
exige uma ação policial não so repressora do crime, como também de proteção e prevenção. A Comissão tem
acompanhado e tentado solucionar os casos que recebe através de denúncias e cartas que vém de todas as partes
do Estado. Mas nós acreditamos que é preciso ir além das ações pontuais e partir para mudanças estruturais no
sistema de segurança.
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