COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

REQUERIMENTO Nº _________/2014
(Do Sr. Nilmário Miranda)

Requer o acompanhamento por parte da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias do caso do
atentado ao ativista ambiental Luiz Fernando
Ferreira Leite, inclusive com a realização de reunião
pública sobre o tema em Milho Verde-MG.

Senhor Presidente:

Requeiro o acompanhamento por parte desta Comissão ao caso do
atentado ocorrido com o ativista ambiental Luiz Fernando Ferreira Leite (Nando),
Presidente do Instituto Milho Verde – IMV, em Minas Gerais, em 27 de março de 2014,
inclusive com a realização de reunião pública sobre o tema.

JUSTIFICATIVA

Nando atua na pauta ambiental, cultural e social na região de Milho Verde
e São Gonçalo do Rio das Pedras, onde há mais de 8 anos denúncia a questão de
desmatamento em área limítrofe ao Quilombo do Baú, às margens do Rio
Jequitinhonha. Desde então, vem sofrendo ameaças de morte.
O Instituto Milho Verde, presidido por Nando, também atua na mobilização
comunitária para proteção do Monumento Natural Estadual Várzea do Lajeado e Serra
do Raio, uma das mais importantes áreas protegidas da região, que fica próxima a
Diamantina.
No dia 27 de março, quando estava saindo de sua casa, por volta de
20:30h, Nando sofreu uma emboscada. Foram disparados contra ele, pelas costas,
cinco tiros, sendo atingido por dois deles. Um entrou pela axila do lado direito e
atravessou o corpo e o outro entrou pelas costas e ficou alojado no braço esquerdo.
Felizmente Nando foi atendido, passou por uma cirurgia e retirou a bala.
Porém, isso não tira a gravidade extrema do fato.
A ONG Instituto Milho Verde, que desenvolve ações voltadas para áreas
de quilombolas desde 2000, tem outros membros atuantes em seu quadro. Ou seja,
além de Nando, há mais pessoas que se encontram expostas a novos atentados por
sua atuação incisiva na preservação do meio ambiente e cultura locais, bem como nas
atividades tradicionais e populares.

Nesse sentido, é necessário um acompanhamento do caso por parte
desta Comissão, por meio da realização de uma reunião pública sobre o tema em Milho
Verde/MG, a fim de corroborar na preservação da vida das lideranças locais e de
somar à sua luta e atuação na defesa dos direitos humanos.

Sala da Comissão, em 08 de abril de 2014.

Deputado Nilmário Miranda - PT/MG

