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CristianoSilveira
Quem é

Cristiano Silveira exerce seu primeiro mandato como deputado estadual na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Atualmente, preside a Comis-
são de Direitos, é membro efetivo da comissão de Administração Pública, e su-
plente nas comissões de Educação, de Ética, e de Redação.

Entre 2015 e 2016, foi membro das comissões de Constituição e Justiça e de 
Agropecuária e Agroindústria. Sua atuação é marcada pela defesa dos diretos 
das minorias e a valorização dos servidores públicos, temas sobre os quais pro-
moveu diversos debates e audiências públicas.

O desenvolvimento regional é umas de suas principais bandeiras. O parlamen-
tar vem trabalhando em parceira com o Governo do Estado em ações que buscam 
a geração de emprego e renda, em especial na área da agricultura familiar.

Trajetória
Foi como líder estudantil da União Municipal dos Estudantes de São 

João del-Rei que Cristiano iniciou sua militância política. Ele também par-
ticipou do Diretório Central do Estudantes na UFSJ, e da União Estadual 

dos Estudantes.
Em 2000, foi eleito o vereador mais jovem da história de São João 

del-Rei, aos 22 anos, e em 2004, foi vice-prefeito do município.
Atuou como coordenador da Comissão Regional de Segurança 

Alimentar do Campo das Vertentes, durante dois mandatos.
Entre 2009 e 2011, foi consultor da Unesco no monitora-

mento das ações de prevenção e enfrentamento à 
criminalidade em Minas Gerais, 

por meio do Programa Nacional 
de Segurança Pública com Ci-
dadania (Pronasci), do Minis-
tério da Justiça.

Também foi gerente regio-
nal em Minas da Geap Auto-
gestão em Saúde.
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Versal

Lá se foram dois anos e 
meio de mandato. E o que 
não faltou foi trabalho, luta, 
e vontade de fazer a dife-
rença. Herdamos um Es-
tado com um déficit de R$ 
7,2 bilhões, o que dificul-
tou muito a nossa atuação. 
Mas não desanimamos. 
Na ALMG, estamos dando 
apoio ao governador Fer-
nando Pimentel, visando 
melhorias para toda a po-
pulação. E, com isso, já ti-
vemos grandes conquistas: 
Escolas estão sendo refor-
madas e equipadas. A PM 
e a polícia Civil conta com 

novos agentes e mais via-
turas. A agricultura familiar 
recebe atenção especial. E 
os serviços de saúde estão 
em expansão. 

Na produção legislativa, 
criamos a lei de atendimen-
to à mulher vítima de violên-
cia. Também apresentamos 
projetos para as áreas de 
meio ambiente, agricultura, 
educação e saúde. A fren-
te da Comissão de Direitos 
Humanos, temos pautados 
diversos temas, da reforma 
agrária a defesa dos servi-
dores públicos. Sem dei-
xar de lado os debates de 

abrangência nacional, como 
as reformas trabalhista e da 
Previdência e a terceiriza-
ção. Ao mesmo tempo em 
que temos visitado dezenas 
de municípios, de todas as 
regiões, para conhecer de 
perto as demandas de cada 
comunidade. 

Assim tem sido nossa 
atuação. Um trabalho por 
muitas lutas e conquistas. 
Isso é o que nos motiva. 
Aqui, nesta edição da revis-
ta Dito e Feito, apresenta-
mos um resumo das nossas 
ações. Não deixe de confe-
rir. Boa leitura! 

Revista Dito e Feito | Informativo especial do mandato do deputado estadual Cristiano Silveira
Jornalista responsável: Jean Piter | Redação e fotografia: Aline Margotti e Vinícius Mendes
Projeto gráfico e diagramação: Thiago Barbosa | Impressão: Bigráfica | Tiragem: 10.000 mil

Um pé no mundo e outro na aldeia

ExpedienteDitoefeito

Cristiano Silveira já visitou dezenas de municípios 
para dialogar com a população | Vinícius Mendes
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Emendas parlamentares ajudam na melhoria da 
infraestrutura esportiva dos municípios.

Dezenas de municípios já foram beneficiados com ações de incentivo ao esporte, por 
meio da aplicação de recursos de emendas parlamentares do deputado estadual Cris-
tiano Silveira. Desde 2016, foram entregues várias academias ao ar livre e kits esporti-
vos, com bolas de futebol, troféus, jogos de uniformes, e redes de vôlei

Cristiano apoia ações de 
valorização do Esporte

“Estamos trabalhando junto ao Governo 
do Estado para atender o maior número de 
municípios possível. Teremos outras en-
tregas nos próximos meses. Acreditamos 

que o esporte tem papel importante na 
formação cidadã dos nossos jovens. Por 

isso apoiamos todas essas ações que estão 
sendo desenvolvidas”, destacou o deputa-

do estadual Cristiano Silveira.

Jean P
iter

Saúde
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Cristiano votou favorável 
aos projetos em favor dos 
servidores da Educação. Ele 
também participou das ne-
gociações entre a categoria 
e o Governo. Como resul-
tado do acordo, o Estado já 
nomeou mais de 47 mil con-
cursados para a área da Edu-
cação, entre 2015 e 2017.

“A área da educação pas-
sou por um sucateamento 
nos governos anteriores. 
Agora, com Pimentel, esta-
mos nos empenhando para 
que a categoria tenha a va-
lorização que é merecida”.

Adveb aprovado!
O recebimento de Adi-

cional de Valorização da 
Educação Básica (Adveb) 
também contou com apoio 
de Cristiano, um dos auto-
res da proposta. Pelo texto, 
os servidores de cargo de 
provimento efetivo das car-
reiras do Grupo de Ativida-
de da Educação Básica do 
Poder Executivo receberão 
o adicional de 5% do venci-
mento a cada cinco anos de 
efetivo exercício. O calculo 
será contado, retroativo, a 

partir de 1O de janeiro do ano 
de 2012. Uma reinvindica-
ção antiga da categoria que 
agora está sendo atendida.

Anistia concedida!
O deputado também foi 

um dos autores do projeto 
de anistia aos trabalhado-
res da Educação que fize-
ram greve em 2015. Com 
isso, esses servidores não 
serão penalizados com 
corte de salário ou proces-
so administrativo por conta 
dos dias parados.

Nomeações e melhorias 
para a Educação
Projetos aprovados na ALMG trazem benefícios e 
valorização para a categoria.

Reivindicações da categoria estão sendo 
atendidas pelo Governo | Daniel Protzne / ALMG

Educação
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Cristiano foi autor do 
projeto que deu origem a Lei 
22.441/2016, que regula-
menta a divulgação de notas 
e frequências dos estudan-
tes da rede pública estadu-
al na internet. O Estado já 
vem implantando o Diário 
Escolar Digital, onde pro-
fessores, diretores e outros 
profissionais da Educação 
fazem o controle de frequ-
ência e de desempenho dos 
alunos. Esses dados ficam 
disponíveis em site oficial 
para acesso de pais, estu-
dantes e responsáveis.

“Estamos trabalhando 
com o Governo do Estado 
para que seja desenvolvido 
um aplicativo para acesso a 
esse diário escolar digital. 
Isso vai facilitar bastante, 
já que hoje muita gente tem 
smartphone com conexão 
de internet”, explica.

A proposta é que, em 
breve, o site e o aplicati-
vo tenham também infor-
mações como calendário 
de provas, reuniões e co-
municados. Cristiano já se 
reuniu com a Prodemge, 
empresa do Estado res-

Acompanhamento 
escolar pela internet

Deputado conversou com o diretor da Prodemge, Marconi Eugênio, 
sobre criação do aplicativo | Thiago Barbosa

Estudantes da rede pública estadual podem 
acessar notas e frequência pela internet.

Saiba mais:
http://www.diarioescolardigital.educacao.mg.gov.br

ponsável pelo sistema, 
para discutir o desenvolvi-
mento do diário digital.

“Também vamos tra-
balhar para que as esco-
las tenham redes de wi-fi, 
inclusive as que estão em 
comunidades rurais, para 
que o sistema esteja aces-
sível a mais pessoas. Isso 
não substitui a presença 
dos pais nas escolas, 
mas incentiva a par-
ticipação na vida 
escolar dos estu-
dantes”, defen-
de Cristiano.

Cristiano Silveira

Educação



O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da 
ALMG, deputado estadual 
Cristiano Silveira, participou 
da solenidade de inaugura-
ção do Serviço de Atendi-
mento Médico de Urgência 
(Samu) em Divinópolis. No 
evento, realizado em junho 
de 2017, o parlamentar res-
saltou que a iniciativa atende 
a uma demanda antiga dos 
moradores da região. 

“Na Comissão de Direitos 
Humanos, sempre recebe-
mos denúncias de descaso 
no atendimento médico em 
diversos municípios. Uma 
triste realidade que enfren-
tamos. Em contraste com 
essa situação, vemos a am-
pliação do Samu no estado. 
É algo que temos que come-
morar”, destacou Cristiano. 

O deputado também res-
saltou que já solicitou ao Es-

tado a ampliação do Samu 
para outras regiões. “Sem-
pre que vamos aos municí-
pios do interior, recebemos 
pedidos de investimentos 
nos serviços de saúde de 
urgência e emergência. Te-
mos discutido essas deman-
das com o Governo de Minas 
para que, na medida do pos-
sível, esse atendimento seja 
estendido para outras locali-
dades do nosso estado”. 

Deputado participa da 
inauguração do SAMU Oeste
Cristiano Silveira marcou presença na solenidade 
realizada em Divinópolis.

Cristiano também participou de solenidade de 
entrega de ambulâncias em BH | Jean Piter

Saúde
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Emendas viabilizam 
veículos para saúde
Municípios estão sendo beneficiados com 
renovação de frota.

Visando a melhoria no atendimento médico, o deputado estadual Cristiano Silvei-
ra destinou emendas parlamentares para aquisição de ambulâncias para vários 
municípios do interior. Os veículos foram adquiridos nos últimos anos pelo Go-

verno do Estado e entregues para prefeituras e instituições filantrópicas. 
 
“A área da saúde é uma das mais carentes em nosso estado. Por isso, é de grande 
importância que parte das nossas emendas parlamentares sejam destinadas para 
ajudar nesse setor. A aquisição de ambulâncias atende as demandas de diversas 
prefeituras e casas de saúde. Com veículos novos, é possível fazer um transporte 

de qualidade dos pacientes”, destacou Cristiano Silveira. 

Jean P
iter 
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Cristiano participa do 
lançamento de programa 
para a Agricultura Familiar

O deputado estadual 
Cristiano Silveira participou 
da cerimônia de lançamento 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), em junho 
de 2017, em Belo Horizonte. 
No evento, representantes 
de 36 municípios assinaram 
o termo de cooperação téc-
nica, como forma de adesão 
à iniciativa. 

O programa busca ga-
rantir acesso à alimentação 
adequada às população em 
situação de insegurança ali-
mentar e nutricional. Além 

disso, garante a inclusão 
econômica e social dos agri-
cultores familiares, ao mes-
mo tempo em que incentiva e 
apoia a produção sustentá-
vel e a comercialização local. 

“O acesso à alimentação 
é um direito fundamental de 
todo cidadão, e esse pro-
grama busca atender mu-
nicípios mais carentes, por 
isso ele tem grande impor-
tância. Na Assembleia, darei 
total apoio a todas os pro-
jetos que buscam atender a 
essas demandas”, disse o 

presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da ALMG, 
deputado estadual Cristiano 
Silveira.

Funcionamento
Cada agricultor inclu-

ído no programa entrega 
parte da produção para um 
central de distribuição, e 
é remunerado por isso. Os 
alimentos são doados para 
instituições como creches, 
asilos, escolas, hospitais, 
entre outros.

Parlamentar manifestou apoio à iniciativa que busca 
impulsionar a produção de alimentos no estado.

Produtores rurais serão beneficiados 
pelo PAA | Carlos Alberto / Imprensa MG
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Mais infraestrutura 
para os produtores 
rurais

O deputado estadual 
Cristiano Silveira destinou 
emendas parlamentares 
para aquisição de equipa-
mentos para a agricultura 
familiar. Com isso, o Go-
verno comprou kits feira, 
caminhões isotérmicos e 
tanques de leite, que fo-
ram entregues a diversas 
associações de produtores 
rurais e prefeituras, entre 
2015 e 2017. 

“Tenho percorrido diver-
sos municípios do interior 
para dialogar com produto-
res rurais sobre as deman-
das da categoria. Por isso, 
temos destinados emendas 
parlamentares para aquisi-
ção de equipamentos que 
possam melhorar as condi-
ções dos trabalhadores da 
agricultura familiar”, de-
fendeu o deputado estadu-
al Cristiano Silveira.

Mais recursos para 
a agricultura 
familiar

O Projeto de Lei 
3.867/2016, em tramitação 
na ALMG, de autoria do de-
putado Cristiano Silveira, 
altera a Política Estadual de 
Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar. Pela 
proposta, passa de 30% 
para 50% o porcentual mí-
nimo que o Estado deverá 
aplicar na compra institu-
cional de produtos da agri-
cultura familiar.

Veículos vão beneficiar milhares de 
produtores em todo o estado | Jean Piter

Deputado participou do lançamento do 
programa na sede da Emater | Jean Piter
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Projeto incentiva a 
produção de peixes

A instalação de criató-
rios de peixes poderá ficar 
mais fácil em Minas Gerais. 
Os empreendimentos de 
pequeno porte, com área 
de até 5 hectares, ficarão 
dispensados de licencia-
mento ambiental. Isso é o 
que propõe o Projeto de Lei 
3314/2016, em tramitação 
na ALMG de autoria do de-
putado estadual Cristia-
no Silveira. A ideia é tornar 

mais simples o processo de 
regularização desses es-
tabelecimentos, visando a 
geração de emprego e ren-
da no estado.

“Minas Gerais produz 
hoje, em criatórios, cerca de 
12 mil toneladas de pescado 
por ano, o que corresponde a 
5% do total nacional. É pou-
co se consideramos nosso 
potencial hídrico. Com essa 
lei aprovada, creio que po-

deremos aumentar esses 
números”, explica Cristiano 
Silveira, autor do projeto.

Regulamentação
O projeto também esta-

belece normas técnicas a 
serem seguidas pelos em-
preendimentos. O geren-
ciamento fica a cargo da 
Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente.

Proposta de Cristiano Silveira busca reduzir a 
burocracia para criatórios de pequeno porte.

Minas Gerais tem potencial para 
expandir a piscicultura | Istock
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Olusegun Michael Akinruli, representante diplomático do Governo 
da Nigéria junto ao Estado de Minas Gerais | Daniel Protzner / ALMG

Comissão de Direitos Humanos debate 
situação de imigrantes e refugiados
Pesquisadores e representantes de comunidades 
estrangeiras participaram de debate na ALMG.

A situação de imigran-
tes e refugiados no país foi 
tema de audiência pública, 
realizada em novembro de 
2016, pela Comissão de Di-
reitos Humanos da ALMG. 
Na reunião, foram debatidas 
questões sobre condições 
de trabalho, preconceito e 
acesso a serviços básicos 
por essas pessoas. O prin-
cipal problema apontado 
pelas autoridades foi a clan-
destinidade, que dificulta a 
elaboração de políticas pú-
blicas para esse público.

Exploração
Levantamento da UFMG 

mostrou que bolivianos tra-
balham em situação análo-
ga à escravidão na Região 
Metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Muitos têm jornada 
de 17 horas diárias, seis dias 
por semana.

Preconceito
Os haitianos que vivem 

em Belo Horizonte relatam 
casos de discriminação ra-
cial. Além disso, eles rece-
bem metade do que ganha 
um brasileiro pelo mesmo 
trabalho.

Iniciativas
A realização de parcerias 

foi uma das propostas apre-
sentadas para enfrentamen-
to do problema. A ideia é que 
seja feito um trabalho de 
qualificação de mão de obra 
dessas pessoas e encami-
nhamento para emprego.

Outro ponto é a inclu-
são desses grupos em pro-

gramas de educação, para 
aprendizado do idioma por-
tuguês. Além disso, forne-
cer assistência para regula-
rização de documentos com 
CPF, RG e diploma.

Comitrate
Em 2015, foi lançado em 

Minas o Comitê Estadu-
al de Atenção ao Migrante, 
Refugiado e Apátrida, En-
frentamento ao Tráfico de 
Pessoas e Erradicação do 
Trabalho Escravo (Comitra-
te). O órgão foi criado para 
articular ações e políticas 
públicas para essa parte da 
população.

Cenário
Atualmente, vivem em 

Minas cerca de 4 mil 
haitianos e 270 sírios, 
entre outros povos.
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Familiares dos militares participaram 
da reunião | Clarissa Barçante / ALMG

Deputado defende direito 
a moradia para militares

A Comissão de Direitos 
Humanos da ALMG realizou 
audiência pública, em julho 
de 2017, para discutir a si-
tuação de policiais militares 
ameaçados de despejo. Os 
servidores e seus familia-
res, por questões de segu-
rança, vivem em moradias 
funcionais, no Residencial 
das Américas, em Belo Hori-
zonte. Os imóveis estão com 
dívidas pendentes, que de-
veriam ser arcadas pelo Es-
tado. Por conta disso, o Ju-
diciário expediu ações para 
retirada dos moradores.

Na reunião, os militares 
solicitaram que as ações 
de despejo sejam suspen-
sas até que o Projeto de Lei 
(PL) 4.135/17 seja apro-
vado pela ALMG e sancio-
nado pelo governador. A 
proposição prevê a criação 
dos fundos estaduais de 
incentivo e financiamen-
to de investimento. O texto 
estabelece que os militares 
terão preferência na com-
panha dos imóveis os quais 
já vivem. 

“Vamos fazer um pedi-
do à Advocacia-Geral do 

Estado (AGE) solicitando 
a suspensão as ações de 
despejo, para que o proble-
ma seja resolvido da melhor 
forma possível. Os militares 
em questão vivem nessas 
moradias por questões de 
segurança. Então, enten-
demos que o Governo tem 
a obrigação de dar a eles 
essa garantia de uma mo-
radia digna. Por isso damos 
total apoio a essa causa”, 
destacou o deputado esta-
dual Cristiano Silveira, pre-
sidente da Comissão de Di-
reitos Humanos.

Cristiano cobrou suspensão das ações despejo 
de imóveis onde moram policias militares.
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Projeto de Lei 3.116/2015, 
em tramitação na ALMG, 
propõe a destinação de 10% 
da arrecadação dos jogos da 
Loteria Mineira para as As-
sociações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae). 
De autoria do deputado es-
tadual Cristiano Silveira, o 
texto prevê que o repasse 
será calculado depois que 
forem deduzidos os custos 
de operação e manutenção 

do órgão e também os pa-
gamentos de prêmios.

“As Apaes não têm fins 
lucrativos e prestam as-
sistência às pessoas com 
deficiência intelectual e 
múltipla. Elas defendem 
os direitos desses grupos 
junto ao Poder Público. Por 
isso é fundamental que o 
Estado dê apoio a essa ini-
ciativa”, defende o parla-
mentar.

Projeto cria fonte de 
recursos para Apaes
Parte da arrecadação da Loteria Mineira pode 
beneficiar instituições.

Cristiano Silveira visitou diversas unidades 
da APAE em Minas | Jean Piter

O Projeto permite 
que a Loteria Mineira 
crie um novo produto 

para arrecadação 
destinada de forma 
integral às Apaes. 

Poderá ser lançado, 
por exemplo, uma 

raspadinha para 
esse fim. 
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Desde a retirada da pre-
sidenta Dilma, por meio de 
um golpe, o país vem afun-
dando em uma crise sem 
precedentes. Queda de ar-
recadação. Estados e mu-
nicípios atrasando e par-
celando salários. Falta de 
recursos para saúde, edu-
cação e segurança. Mais de 

14 milhões de desempre-
gados. Ameaça de corte de 
direitos dos trabalhadores. 
Escândalos de corrupção 
e desrespeito as garantias 
individuais. 

Cristiano Silveira vem 
lutando para que o país te-
nha eleições direitas para 
presidente. “O líder da na-

ção precisa de legitimida-
de para governar. Ele tem 
que apresentar um plano de 
governo que seja aprovado 
pela nação. Por isso, lu-
tamos para restabelecer a 
democracia em nosso país, 
por meio de eleições dire-
tas. Esse é o primeiro passo 
para superarmos a crise”. 

Restaurar a democracia 
para superar a crise

Cristiano participou de vários atos contrários ao golpe 
entre 2015 e 2016 | Jean Piter

Deputado participou das manifestações contra o 
golpe e agora luta contra as reformas propostas 
pelo do governo ilegítimo e pela realização de 
eleições direitas. 

Capa
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#Nenhum Direito 
  A Menos

Cristiano apoiou os mo-
vimentos de ocupação das 
escolas em protesto con-
tra a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241 
(55), no fim de 2016. A me-
dida impõe o congelamen-
to de gastos públicos com 
saúde, educação, assistên-
cia social e previdência por 
20 anos. 

Para mobilizar a popula-
ção contra as reformas tra-
balhista e da Previdência, 
Cristiano Silveira enviou 
informativo para escolas, 
câmara, prefeituras e sin-
dicatos. Além do boletim, 
foi enviada uma sugestão 
de moção de repúdio e de 
abaixo-assinado para que 
cada instituição pudesse se 
posicionar.

O deputado visitou deze-
nas de municípios em 2017 
para debater os impactos 
negativos que a terceiriza-
ção e as reformas represen-
tam para os trabalhadores.

Audiência sobre ocupações das escolas em 
Belo Horizonte | Guilherme Bergamini / ALMG

A Reforma 
Trabalhista acaba 
com os direitos dos 

trabalhadores. O 
patrão não será mais 
obrigado a conceder 

férias, pagar 13o 
salário, fornecer 

vale-transporte ou 
alimentação, ou 

recolher o INSS. O 
funcionário poderá, 

inclusive, receber 
menos que um salário-

mínimo por mês. 

A proposta de 

Terceirização 
libera a contratação 

de terceirizados para 
praticamente todas 
as áreas e funções, 

seja na iniciativa 
privada ou no setor 
público. A medida 

dificulta a fiscalização 
das autoridades e 

precariza as relações 
de trabalho. 

A Reforma da 
Previdência altera o 
tempo de contribuição 

para aposentadoria 
pelo INSS. Hoje, é 

preciso contribuir por 
30 anos (mulheres) ou 
35 (homens) para ter 
acesso ao benefício 

integral. Pela 
proposta, esse tempo 
será alterado para 49 
anos para ambos os 

sexos. 

Cristiano visitou dezenas de municípios para 
conversar com a população | Vinícius Mendes
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O dia 27 de julho de 2016 
marcou um novo tempo 
para as mulheres em Minas. 
Na data, o governador Fer-
nando Pimentel promulgou 
a Lei 22.256/16 que esta-
belece a Política de Aten-

dimento à Mulher Vítima de 
Violência.

De acordo com o depu-
tado Cristiano Silveira, o 
texto busca fortalecer e pa-
dronizar, por parte do Po-
der Público, o acolhimento 

à mulher que tenho sofri-
do algum tipo de agressão. 
É que o principal objetivo 
da Lei é evitar os casos de 
reincidência, por meio da 
proteção e apoio a essas 
mulheres.

Violência contra a 
Mulher: Reincidência 
nunca mais!
Política de Atendimento à Mulher Vítima de 
Violência foi criada em Minas por meio de um 
projeto de lei do deputado Cristiano Silveira.

Em todo o país, diversos movimentos cobram o fim da 
violência de gênero | Tânia Rego / Agência Brasil
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Grupos de mulheres vem realizando protestos em 
diversas cidades do país | Fernando Frazão / Agência Brasil

Principais pontos da Lei:
– Criação de protocolos padronizados de atendimento para todos os órgãos.
– Ampliação da rede de atendimento por meio de parcerias.
– Orientação prévia à vítima sobre todos os procedimentos.
– Identificação dos casos nos boletins de ocorrência para criação de banco de 

dados específico.
– Qualificação contínua dos agentes públicos envolvidos nesse atendimento.
– Promover campanhas educativas e de conscientização sobre o tema.
– Possibilidade de fornecer auxílio financeiro temporário para a vítima que não 

tenha fonte de renda.

“A Lei Maria da Penha já 
prevê punições aos agres-
sores. Faltava então uma 
atenção maior à vítima. 
Queremos que o Estado 
garanta a segurança des-
sas mulheres. E que elas 
recebam apoio para ter 
uma vida com autonomia, 
sem depender dos cônju-
ges ou parceiros”, explica 
o deputado.

A legislação prevê que o 
atendimento à vítima deverá 
ser feito em todo o estado, 
sete dias por semana, pre-
ferencialmente por servido-
ra do sexo feminino. Quan-
do necessário, a mulher 
poderá ser encaminhada 
para um abrigo temporário 
e até mesmo receber auxílio 
financeiro por um período.

“O principal objetivo é que 

a mulher vítima de violência 
tenha segurança para con-
tinuar sua vida. Com apoio 
de assistentes sociais, ela 
poderá ser encaminhada 
para programas existentes 
de habitação, qualificação 
profissional e emprego. Isso 
é muito importante já que 
muitas dependem financei-
ramente de seus parceiros”, 
diz Cristiano.
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Em novembro de 2016, o 
Tribunal de Justiça do Esta-
do de Minas Gerais (TJMG) 
rejeitou ação que contes-
tava o decreto de desapro-
priação da Fazenda Ariad-
nópolis, no município de 
Campo do Meio, no Sul do 
estado. Foi considerado que 
o terreno, de três mil hec-
tares, é de interesse social 
para fins de reforma agrária. 
A propriedade era objeto de 
disputa judicial entre uma 

empresa e o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra 
(MST). No local, estão as-
sentadas cerca de 600 fa-
mílias, há cerca de 15 anos. 
Elas buscavam o direito de 
fazer o uso produtivo da 
propriedade.

A Comissão de Direitos 
Humanos da ALMG reali-
zou audiência pública para 
discutir o caso. Na ocasião, 
os deputados e várias en-
tidades manifestaram so-

lidariedade às diversas fa-
mílias do MST.

“A Justiça tomou uma 
decisão bastante acertada. 
Agora, a terra poderá ser re-
gularizada, de forma que as 
famílias tenham segurança 
e autonomia para produzir 
alimentos na fazenda. Isso 
vai gerar renda para deze-
nas de pessoas, o que vai 
ajudar no desenvolvimento 
da região”, defendeu Cris-
tiano Silveira.

Deputado comemora avanço 
da reforma agrária em Minas
Cristiano Silveira faz avaliação positiva de decisão 
da Justiça que garante uso produtivo das terras 
da Fazenda Ariadnópolis, em Campo do Meio.

Produtores rurais participaram de audiência 
pública na ALMG | Clarissa Barçante / ALMG

20 Ditoefeito

Cidadania



Comissão apura conflito
em Capitão Enéas
Disputa de terra no município foi marcada por 
atentado contra trabalhadores.

Uma disputa de terras em 
Capitão Enéas, no Norte do 
estado, motivou um atenta-
do no município. Em abril de 
2017, integrantes do Movi-
mento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST) foram re-
cebidos a tiros na fazenda 
Norte América, quando iam 
para uma reunião, a convite 
dos donos da propriedade. 
Três pessoas ficaram fe-
ridas. A suspeita e de que 
o atentado tenha sido uma 
emboscada.

Duas pessoas foram 
presas, armas e munições 
foram apreendidas. Elas 
pagaram fiança para res-
ponder em liberdade. A Co-
missão de Direitos Humanos 
da ALMG visitou o local para 
apurar o caso. “Estamos co-
brando apuração para que 
os responsáveis pelo aten-
tado sejam responsabiliza-
dos. E principalmente que 
o conflito seja resolvido da 
melhor maneira para ambas 
as partes”, disse o deputado 
Cristiano Silveira.

Reforma Agrária
Cerca de 650 famílias vi-

vem na propriedade. Elas 
Deputado visitou o município para dar apoio 
aos produtores rurais | Cláudia Gonçalves

querem que a terra seja de-
sapropriada e destinada 
para a produção rural, vol-
tada para a geração de em-
prego e renda na região.

Judiciário
Também em abril de 

2017, o Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais (TJMG) 

suspendeu a liminar de 
reintegração de posse da 
fazenda Norte América, em 
Capitão Enéas, no Norte do 
estado. A decisão atendeu 
ao recurso apresentado 
pelo Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG). O 
caso agora deverá ir a jul-
gamento para decidir o fu-
turo do terreno.
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A Comissão de Direi-
tos Humanos recebeu de-
núncias de moradores de 
Conceição do Mato Dentro, 
região Central do estado, 
contra a mineradora Anglo 
American. Em audiência re-
alizada em maio de 2017, 
eles relataram casos de 
perseguição, ameaças e in-
timidações, por serem con-
tra o projeto de expansão 
das atividades extrativistas 
da empresa no município.

Os moradores também 
questionaram os impactos 
ambientais e sociais que a 
expansão pode provocar. 

O projeto de ampliação das 
atividades está em fase de 
licenciamento. O Governo 
do Estado defende que o 
caso seja resolvido por meio 
de diálogo entre a empresa 
e a comunidade.

“A atividade minerária é 
importante para a geração 
de emprego e renda. Mas é 
preciso ser feita de forma 
sustentável e responsável, 
sem deixar prejuízos para a 
população. Vamos acompa-
nhar o caso e cobrar apura-
ção das denúncias que fo-
ram apresentadas”, afirma o 
deputado Cristiano Silveira.

Providências
A Comissão solicitou 

providências a órgãos do 
Legislativo, Executivo e Ju-
diciário, para que o proble-
ma seja resolvido, da me-
lhor forma para as partes. 
Também foi enviado co-
municado às organizações 
internacionais de direitos 
humanos sobre o ocorrido 
na cidade, para que o caso 
seja acompanhado, uma 
vez que a Anglo American 
é uma empresa de capital 
estrangeiro e atuante no 
mundo inteiro.

Conflito sobre mineração 
em Conceição do Mato 
Dentro motiva audiência
Comissão ouviu moradores que são contrários à 
expansão da atividade minerária no município.

Empreendimento minerário no município é um 
dos maiores do estado | UFMG / Divulgação
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A Comissão de Direitos Humanos da 
ALMG pediu para a Polícia Civil investigar 
o caso de tentativa de homicídio ocorrido 
em novembro de 2016, em Guarda-Mor, no 
Noroeste do Estado. Antônio Gaspar Flores 
foi agredido na Fazenda São Severino. Ele 
compareceu à audiência realizada em Belo 
Horizonte para fazer a denúncia.

“O seu Antônio relatou que teve que 
fingir de morto para que a agressão 
parasse. E que o suspeito teria dito que 
recebeu R$ 5 mil de um fazendeiro da 
região para matá-lo. É uma denúncia grave 
que precisa ser apurada com rigor e é isso 
que vamos cobrar”, disse o deputado 
Cristiano Silveira.

Conflito sobre mineração 
em Conceição do Mato 
Dentro motiva audiência

Comissão cobra 
apuração de atentato 
em Guarda-Mor

Antônio Gaspar fez denúncias durante audiência 
em Belo Horizonte | Sarah Torres / ALMG
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Eugênio Fiúza Queiroz, 
66 anos, ficou preso injus-
tamente, por 18 anos, por 
crimes que não cometeu. 
Ele foi detido em 1995, em 
Belo Horizonte, ao ser con-
fundido com o ex-bancário 
Pedro Meyer, o “maníaco 
do Anchieta”. Devido às se-
melhanças físicas, o artista 

plástico foi reconhecido por 
nove vítimas e acabou con-
denado a 37 anos de ca-
deia, apontado como autor 
dos estupros.

O engano só foi esclare-
cido em 2012, quando Pe-
dro Meyer foi finalmente 
encontrado e reconhecido. 
Ele foi condenado a 13 anos 

de prisão. Só assim, Eugê-
nio Fiúza foi libertado. Mas 
esse não foi um final feliz. 
Velho, sem emprego, sem 
renda e sem família, o ar-
tista plástico inciava um luta 
por reparação das injustiças 
e humilhações que passou.

Em agosto de 2016, a 
Comissão de Direitos Hu-

Comissão ouve artista
plástico que ficou preso por 
crimes que não cometeu
Seu Eugênio foi confundido com estuprador e 
ficou preso por 18 anos.

Seu Eugênio contou sua história em reunião da Comissão 
de Direito Humanos | Guilherme Bergamini / ALMG
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“Nada que o Estado faça vai apagar essa tamanha 
injustiça que o seu Eugênio sofreu. A indenização 

é uma reparação mínima para que ele tenha 
uma vida digna. É uma história comovente, que 
tem que servir de aprendizado para que o Poder 
Público não cometa essa tipo de erro com outras 

pessoas”, destacou o deputado Cristiano Silveira.

manos da ALMG realizou 
audiência para que Eugê-
nio Fiúza pudesse contar 
sua história. “Não sei como 
estou uma pessoa normal. 
Não se explica eu ter vivido. 
É como se tivesse (enfren-
tado) uma pena de morte 
todos os dias”, disse, emo-
cionado.

O artista contou que foi 
torturado física e psicolo-
gicamente durante o perío-
do em que ficou preso. “Se 
fosse para ir para a guer-
ra do Vietnã ou do Iraque 
eu iria para não passar por 
tudo isso que passei”.

Sozinho no mundo
Eugênio contou que, du-

rante o tempo em que fi-
cou preso, seus amigos e 
parentes morreram, sem 
que ele pudesse sequer se 
despedir. “Minha família 
foi desaparecendo. Tenho 
um filho que não via há 35 
anos. Quero começar mi-
nha vida de novo, sou trau-
matizado, sonho toda noi-
te. Tive inimigos lá dentro 
da prisão e sinto que minha 
vida corre perigo”.

Indenização
Durante a reunião, Eu-

gênio foi informado sobre 
decisão da Justiça. O Es-
tado foi intimado, pela 5a 
Vara da Fazenda Pública, 
a fazer a ele o pagamento 
mensal de cinco salários-
-mínimos, a título de pen-
são alimentícia. A senten-
ça leva em consideração 
a prisão injusta, os trau-
mas irreparáveis a vida do 
artista plástico, a idade 
avançada dele.

Seu Eugênio quer se mudar de Minas e abrir 
um ateliê de pintura | Bergamini / ALMG
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Em junho de 2017, a Comissão de Di-
reitos Humanos da ALMG visitou o Acam-
pamento Alvimar Ribeiro (Grão Mogol) e 
a Comunidade Curral de Varas II (Padre 
Carvalho), no Norte de Minas. Na ocasião, 
foi realizada audiência para discutir a situ-
ação de geraizeiros que vivem na região. 

As famílias cobram a demarcação de ter-
ra do cerrado, de onde tiram o sustento. 
O terreno estaria sendo reduzido por conta 
da exploração de eucalipto, carvão e mi-
nério. Essas atividades econômicas são 
apontadas com responsáveis pelo desma-
tamento e a destruição de nascentes.

Providências
A Comissão aprovou re-

querimento cobrando a ga-
rantia da prestação de ser-
viços básicos às famílias, 
como saúde, educação e 
segurança. E pediu para que 
o Estado atue na regulariza-
ção das terras.

“Vamos trabalhar junto ao 
Estado, para que possamos 
adotar medidas legais que 
venham dar fim aos confli-
tos na região por conta de 
demarcação de terras. Que-
remos que seja garantida a 
segurança dessas famílias, 
para que elas possam man-
ter seus costumes e tradi-
ções”, disse Cristiano.  

Povos tradicionais cobram demarcação 
de terra em audiência na ALMG
Em reunião da Comissão de Direitos Humanos, 
comunidades do Norte de Minas reivindicam o 
direito de viver na região do cerrado.

Os geraizeiros são povos que vivem no cerrado do Norte de Minas. Lá, eles 
colhem frutos e plantas medicinais, e também fazem o plantio de milho, feijão, 
arroz, hortaliças, entre outros. Na região de Grão Mogol, vivem cerca de 1.800 

famílias em 55 comunidades.

Cristiano visitou os acampamentos para conversar 
com os moradores | Guilherme Dardanhan / ALMG
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A ação de reintegração 
de posse da Ocupação Ma-
noel Aleixo, em Mário Cam-
pos, na Grande BH, termi-
nou com uma menina de 14 
anos gravemente ferida, 
no dia 1O de maio de 2017. 
Nathaly Gabriela da Silva 
foi atingida por uma bala 
de borracha disparada por 
um policial militar, a pou-
cos metros de distância. Ela 
teve o rosto cortado e vários 
dentes quebrado. A garota 
foi socorrida de levada para 

o hospital, onde passou por 
cirurgia.

No dia 11 de maio, a Co-
missão de Direitos Huma-
nos realizou audiência para 
discutir o uso despropor-
cional de força por parte da 
PM. Na ocasião, vídeos da 
ação policial foram apre-
sentados. Além dos dis-
paros, os militares usaram 
spray de pimenta. Eles não 
apresentaram mandado 
judicial de despejo e tam-
bém não prestara socorro 

à menina ferida. O oficial 
responsável pela operação 
não compareceu a reunião.

“Essas famílias estão lu-
tando pelo direito à mora-
dia. Esses casos precisam 
de total atenção do Estado, 
para que sejam resolvidos 
por meio da ampliação dos 
programas de habitação 
popular. E acima de tudo, é 
preciso impedir que casos 
de violência policial voltem 
a ocorrer”, defendeu Cris-
tiano Silveira.

Comissão de Direitos Humanos 
discute caso de adolescente 
ferida em ação de despejo
Policial Militar deu tiro de bala de borracha no 
rosto de menina de 14 anos em Mário Campos.

Gabi compareceu a audiência para relatar episódio 
ocorrido em ocupação | Sarah Torres / ALMG
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Por meio de decreto, o 
Governo de Minas criou, em 
julho de 2015, a Mesa de 
Diálogo e Negociação Per-
manente com Ocupações 
Urbanas e Rurais e outros 
grupos envolvidos em con-
flitos socioambientais e 
fundiários. O grupo de tra-
balho tem a atribuição de 
promover debates a fim de 
solucionar, de forma pací-
fica, problemas de regulari-

zação de terrenos ocupados 
no estado.

A Mesa é composta por 
servidores de diversas se-
cretarias do Executivo esta-
dual, representantes da so-
ciedade civil, além de contar 
com a colaboração de ór-
gãos federais, Ministério 
Público, Poder Judiciário, 
UFMG, PUC-MG e ALMG.

“Sempre realizamos au-
diências públicas na As-

sembleia para discutir a 
situação de ocupações ur-
banas e rurais. Graças ao 
apoio da Mesa de Diálogo, 
temos conseguido avançar 
no atendimento de diversas 
demandas de habitação, 
reforma agrária, regulari-
zação fundiária e acesso a 
serviços básicos”, destaca o 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da ALMG, 
deputado Cristiano Silveira.

Cristiano apoia a criação 
de grupo de trabalho para 
resolução pacífica de conflitos
Estado instituiu Mesa de Diálogo para resolver 
problemas em ocupações urbanas e rurais.

Grupo atua em diversos casos, visando a conciliação 
como forma de solução | Carlos Alberto / Imprensa MG
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Cidadania

O Projeto de Lei 
2463/2015, em tramitação 
na ALMG, propõe que em-
presas condenadas por uso 
de mão de obra em situa-
ção análoga à escravidão 
fiquem impedidas de con-
tratar financiamentos em 

bancos públicos de Minas. 
O autor da proposta, depu-
tado Cristiano Silveira, de-
fende que a medida vai coi-
bir essa prática no estado.

“Com esse projeto, estou 
propondo que os bancos 
públicos do Estado fiquem 

proibidos de conceder em-
préstimos ou financiamen-
tos às empresas condena-
das por trabalho escravo. 
Acredito que essa medida é 
uma forma de fechar o cer-
co contra esse tipo de cri-
me”, defendeu o deputado.

Combate ao 
trabalho escravo
Projeto cria restrições às empresas condenadas 
por exploração irregular de mão de obra.

O que é trabalho 
escravo

De acordo com o artigo 149 do 
Código Penal brasileiro, o traba-
lho análogo ao de escravo é ca-
racterizado por: condições de-

gradantes de trabalho, atividade 
que coloque em risco a saúde e 
a vida do trabalhador, jornada 

exaustiva, esforço excessivo ou 
sobrecarga de trabalho, trabalho 
forçado, privação de liberdade, 
isolamento geográfico, amea-

ças, violência física ou psicoló-
gica, fazer o trabalhador contrair 

ilegalmente um débito.

Em produtoras de carvão, muitas pessoas são submetidas a 
condições degradantes de trabalho | MTE / Divulgação
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A situação da comuni-
dade quilombola Marobá 
dos Teixeira, de Almenara, 
no Vale do Jequitinhonha, 
foi tema de audiência pú-
blica na ALMG, realizada 
em maio de 2017. As famí-
lias reclamam da demora 
na regularização das terras. 
A falta de uma demarcação 
oficial seria o principal mo-
tivo dos conflitos agrários 
na região.

A área ocupada pela co-
munidade é disputada por 

fazendeiros da região, se-
gundo relatos apresenta-
dos na reunião. O caso de 
tentativa de homicídio do 
líder quilombola Jurandir 
Dias de Souza e de sua es-
posa Maria Rosa Jane Pujol 
também foi pautado na au-
diência. Em março de 2017, 
eles foram espancados por 
três homens armados e en-
capuzados. As agressões 
só pararam porque os cri-
minosos acharam que Ju-
randir estava morto.

“Pedimos às autoridades 
que façam apuração rigo-
rosa do caso. Infelizmente 
são muitas as ocorrências 
de atentados desse tipo. 
Também estamos cobrando 
aos órgãos responsáveis 
mais agilidade na regula-
rização das terras para que 
não tenhamos outros con-
flitos”, disse o deputado 
Cristiano Silveira.

Demarcação de terras 
para quilombolas é tema 
de audiência na ALMG
Em reunião da Comissão de Direitos Humanos, 
comunidade cobra rapidez na titulação de terrenos.

Saúde
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A possibilidade de redu-
ção da área do Parque Esta-
dual Serra do Ouro Branco, 
na região Central de Minas, 
foi tema de audiência pública 
da ALMG, em junho de 2016. 
Projeto de Lei apresentado 
na Assembléia pretendia di-
minuir em 11% o território da 
reserva, que tem área total 
de 7.520 hectares. 

Os moradores temiam 
que a mudança fossem fei-

tas para atender a interesses 
de mineradores. A explora-
ção poderia comprometer o 
abastecimento de água da 
região, uma vez a espaço 
que ficaria fora do parque 
abriga várias nascentes. 

Outra proposição preten-
dia mudar a destinação do 
parque para estação eco-
lógica. A alteração proibiria 
atividades de turismo, fican-
do voltada apenas para pes-

quisas. A proposta também 
não agradou a população. 

Suspensão
A ALMG paralisou as dis-

cussões sobre possíveis al-
terações da área do Parque. 
“Foi feito um acordo para 
que os projetos relativos ao 
tema não sejam votados na 
atual legislatura”, explicou 
Cristiano.

Deputado defende preservação do 
Parque da Serra do Ouro Branco
Em audiência da Comissão de Direitos Humanos, 
Cristiano foi contra alteração da área do parque.

A área do parque abrange os municípios de Ouro Branco e 
Ouro Preto, na região Central do estado | Semad / Divulgação

Cerca de 700 moradores participaram da 
audiência pública | Clarissa Barçante / ALMG
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Em fevereiro de 2017, um 
homem desconhecido, ar-
mado, entra na casa paro-
quial e ameça de morte o frei. 
Depois some. O motivo? A 
mineração. Onde? Em Beli-
sário, distrito de Muriaé, na 
Zona da Mata. Parece um 
conto literário. Mas, infeliz-
mente não é. Por conta dis-
so, o líder religioso foi inclu-
ído em caráter emergencial 
ao programa de proteção de 
defensores dos direitos hu-
manos do Estado.

O caso foi discutido em 
audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos 
da ALMG, em julho de 2017, 
em Belisário. O frei Gilber-
to relatou o caso de amea-

ça que sofreu. Ele lidera um 
movimento contra a expan-
são da mineração na Serra 
do Brigadeiro. O local abriga 
a maior reserva de bauxita 
do país, matéria-prima para 
a produção de alumínio.

“Não somos contra a mi-
neração, e sim contra todo 
tipo de arbitrariedade. Qual-
quer atividade de expansão 
deve ser discutida com a po-
pulação que vive na região, 
para que fiquem claros os 
impactos e formas de com-
pensação. Não podemos 
admitir qualquer tipo de in-
timidação por parte de pes-
soas ou de empresas. Por 
isso queremos que o caso 
seja apurado com rigor”, 

defendeu o deputado Cris-
tiano Silveira.

Investigação
O episódio já está sendo 

investigado pela Polícia Ci-
vil, que tem um retrato fa-
lado do suspeito de fazer as 
ameaças ao frei. O caso se-
gue em segredo de justiça.

Proteção ambiental
Na reunião, foi apresen-

tado um pedido para trans-
formar o entorno do Parque 
Estadual da Serra do Briga-
deiro em área livre de mine-
ração. A sugestão será ana-
lisada na ALMG.

Mineração na Zona da 
Mata gera conflito
Líder religioso foi ameaçado por ser contra a 
extração mineral na região.

Deputado visitou comunidade para realizar 
audiência sobre o caso | Sarah Torres / ALMG
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Pouca gente já ouviu fa-
lar sobre turfeira. Trata-se 
de um tipo de solo, seme-
lhante a uma esponja, que 
absorve uma enorme quan-
tidade água para abaste-
cer rios e córregos. Esse 
ecossistema é encontrado 
na Serra do Espinhaço, no 
Norte do Estado.

Para garantir a preserva-
ção das turfeiras e garantir 
o fornecimento de água na 
região, o deputado Cris-
tiano Silveira apresentou o 
Projeto de Lei 3.062/2015 

para criação de uma área de 
proteção na região. A pro-
posta prevê a proibição de 
caça, pesca, aterro, desma-
tamento, drenagem, lotea-
mento, atividades agrícolas 
e industriais no terreno de-
marcado.

“Com essa área de pro-
teção, vamos garantir a 
preservação dos rios da 

região, que são responsá-
veis pelo abastecimento 
de vários municípios. Além 
disso, as turfeiras também 
fazem a absorção de gás 
carbônico, o que é mui-
to importante para o meio 
ambiente”, destaca Cris-
tiano Silveira.

Preservação das nascentes 
da Serra do Espinhaço
Projeto de Cristiano Silveira propõe a criação 
reserva para preservação de rios da região.

As turfeiras são um 
ecossistema, forma-
do por um tipo solo de 
terra escura, um volu-
me de 90% de água, e 
plantas em estado de 

decomposição.

Os córregos que nas-
cem das águas das 

turfeiras compõem as 
bacias dos rios Araçuaí, 

Jequitinhonha e até o 
mesmo o Rio Doce.

As turfeiras são responsáveis pelo abastecimento 
dos rios da região | UFMG / Divulgação
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Trabalho conjunto 
pela cidadania
Cristiano Silveira vem realizando diversos 
trabalhos em parceria com a Defensoria Pública.

Promover a cidadania e o acesso à Justi-
ça. Com esses objetivos em comum, a Co-
missão de Direitos Humanos da ALMG vem 
trabalhando em parceria com a Defensoria 
Pública. De acordo com o deputado estadual 
Cristiano Silveira, as duas instituições estão 
entre as mais demandas pela população.

“Diariamente recebemos pedidos de aju-
da, para os mais diversos casos. A maioria 
carece de apoio jurídico. Nessas situações, 
fazemos o encaminhamento para Defenso-

ria, que está sempre pronta para colaborar”, 
destaca Cristiano.

Ainda segundo o deputado, a parceria 
institucional também tem sido muito impor-
tante nas audiências públicas da ALMG. “A 
Defensoria é convidada para acompanhar 
a maioria dos casos que discutimos na co-
missão. Além de participar dos debates, ela 
também recebe pedidos de providências 
para resolução de problemas. É um trabalho 
fundamental para nós”.

Deputado participou das comemorações da 
Semana da Defensoria | Jean Piter
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Semana da Defensoria
O deputado marcou presença nas comemorações da 5a Semana da Defensoria 

Pública em Minas Gerais, em maio de 2016. Na ocasião, foi celebrado ainda o Dia 
Nacional da Defensoria Pública (19 de maio), e os 40 anos da Defensoria Pública 
de Minas. O evento teve apresentação da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais (TJMG).

Novos defensores
Em outubro de 2016, 

Cristiano Silveira ministrou, 
em Belo Horizonte, palestra 
sobre a relação entre o Po-
der Legislativo e a Defen-
soria Pública para 12 novos 
defensores públicos.

Formalização
Cristiano Silveira partici-

pou, em agosto de 2017, do 
projeto “Café com a ADEP-
-MG”, a convite do o presi-
dente Associação dos De-
fensores Públicos de Minas 
Gerais, Eduardo Generoso. 
O encontro, busca a apro-
ximação e o intercâmbio de 
ideias entre autoridades, 
instituições e a categoria 
dos defensores. Na ocasião, 
o deputado falou o papel 
dos defensores na defesa 
dos direitos humanos.

Condecoração
Em maio de 2016, Cristia-

no foi agraciado com a Me-
dalha do Mérito da Defen-
soria. Em visita à instituição, 
ele recebeu a condecoração 
das mãos da defensora-
-geral, Christiane Malard. 
A honraria é concedida a 
pessoas físicas e jurídicas 
que tenham dado grande 
contribuição ao desenvolvi-
mento da Defensoria.

Cristiano recebeu medalha em 
Belo Horizonte | Jean Piter

Deputado também conversou sobre demandas 
da categoria | Diego Alvarenga / ADEP-MG
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Para reforçar a segurança nas cida-
des do interior, a Polícia Militar passou a 
contar com 1.800 novos soldados. A for-
matura dos agentes foi realizada em abril 
de 2017, em 13 das 19 regiões (RPMs). 
O aumento do efetivo vai de encontro às 
demandas apresentadas durante os fó-
runs regionais de governo.

O vice-líder do Governo na ALMG, de-
putado Cristiano Silveira, destacou a im-

portância dessa iniciativa. “Muitos pre-
feitos e vereadores cobram o aumento no 
número de policiais em seus municípios, 
como forma de combate à criminalidade. 
Levamos essas demandas ao governador 
Fernando Pimentel e já estamos conse-
guindo bons resultados”, destaca.

A expectativa é de que mais 3 mil poli-
ciais militares passem a integrar a corpo-
ração até o fim do ano de 2017.

Reforço para a 
Segurança Pública
Cristiano vem cobrando ampliação dos efetivos da 
polícia para atendimento às cidades do interior.

Centenas de novos policiais foram formados para 
atuar em Minas | Marcelo Sant’Anna / Imprensa MG
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Mais investigado-
res e peritos para 
a Polícia Civil 

Em 2015, o deputado es-
tadual Cristiano Silveira so-
licitou ao Governo de Minas 
a convocação de aprovados 
no concurso da Polícia Civil. 
Em 2016, o Estado nomeou 
1.000 investigadores e cer-
ca de 200 peritos, especia-
listas, escrivães e demais 
integrantes da corporação.

“Recebi uma comissão de 
aprovados nos concursos da 
Polícia Civil. Eles cobravam 
essas nomeações. Demos 
total apoio a essa reivindi-
cação e buscamos o diálo-
go junto ao Governo. Como 
resultado, estamos vendo 
essa recomposição de qua-
dro”, afirma Cristiano.

A melhoria das condi-
ções de trabalho dos po-
liciais também foi outra 
demanda recebida pelo 
presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, de-
putado estadual Cristiano 
Silveira. O parlamentar so-
licitou a inclusão da melho-
ria da frota de viaturas para 
delegacias e batalhões no 

Renovação de frota para área da segurança
planejamento do Governo. 
Com isso, foram entregues 
1.400 veículos para a PM e 
234 para a Polícia Civil.

“A melhoria da frota das 
polícias é outra demanda que 
recebemos nos fóruns re-
gionais. Conversamos com 
prefeitos, vereadores, co-
mandantes dos batalhões e 

delegados, que reforçaram 
esse pedido de novas via-
turas. Essas solicitações ti-
veram nosso apoio. Vamos 
continuar trabalhando junto 
ao Estado para buscar ainda 
mais melhorias para a segu-
rança”, destaca Cristiano.

Corporação passou a contar com novos 
agentes em seu efetivo | Flávio Quinicário / PCMG

Área da segurança passou a contar com novos 
veículos | Verônica Manevy / Imprensa MG
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O incentivo ao debate como forma de resolução 
pacífica de conflitos. Esse foi o principal motivo que 
deu à Comissão de Direitos Humanos da ALMG o tí-
tulo Menção Honrosa do Prêmio Mineiro de Direitos 
Humanos (PMDH) – Edição 2016. A cerimônia de 
premiação foi realizada em dezembro de 2016, no 
auditório do BDMG, em Belo Horizonte.

Reconhecimento pela defesa 
dos direitos humanos
Comissão da ALMG foi homenageada por dar voz 
a todos os setores da sociedade.

PMDH
A premiação é feita pela Secretaria de 

Estado de Direitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania (Sedpac). O tema de 

2016 foi “Mediação de Conflitos Coletivos 
e Outras Formas de Prevenção e Solução 

Pacífica de Conflitos Coletivos”.

Cristiano recebeu o prêmio em cerimônia 
realizada em BH | Jean Piter
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