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NOTA INFORMATIVA AMAFMG

Belo Horizonte, 10 Agosto 2018

Na data do dia de hoje (10 Agosto 2018) eu Júlio Costa Presidente da Associação do Movimento dos
Agentes Fortes de Minas Gerais – AMAFMG estive na Cidade Administrativa reunindo com vários setores,
dentre o principal com a Chefia de Gabinete da SEAP Senhor Coronel Vladimir e com o Chefe do Núcleo de
Correição Administrativa (Nucad) da SEAP Senhor Carlos Henrique.
Reunião essa não agendada, devido à gravidade de acontecimentos que ocorreu nos últimos dias em
Unidades Prisionais, algumas delas já algum tempo repassadas a SEAP para devidas providencias, porém se
agravando.
Importante salientar o trabalho dos Agentes Penitenciários trazendo a AMAFMG as informações
precisas de “suas” Unidades Prisionais. E assim sendo a Associação levando de forma representativa pela
categoria e colaborativa com a SEAP.
Até porque aqueles setores nas Unidades Prisionais encarregados de orientar, investigar, coibir
pessoas de cometer ilegalidades não estão atuantes coletivamente. Será que a coordenação geral desse
setor esta atenta aos seus subordinados? Isso esta resultando em graves conseqüências como
desacreditação, desmotivação, insegurança no dia a dia de trabalho, atestado médicos. Atos vergonhosos
e ousados, de maus exemplos. Prejudicando a categoria.
Possível novo Fardamento
Quero deixar claro que todas as pautas pertinentes ao interesse e valorização do Sistema Prisional, esta
nas mãos da AMAFMG e oficializadas junto a SEAP. Em que iniciamos em 2015 os trabalhos para
regulamentação do calibre restrito e estamos acompanhando os finais. Outra pauta recente que há poucos dias
foi publicado em IOF a comissão para tratar sobre a possibilidade futura da mudança do Uniforme ou
Fardamento do Sistema Prisional. Em que a AMAFMG poderá cooperar intensamente nesse pleito, até porque
a mesma conversa com Agentes Penitenciários das diversas regiões, o qual cada uma tem suas peculiaridades.
E isso é de grande importância quanto ao Fardamento.
Indicação de Diretor – Um Absurdo.
Saliento a preocupação transmitida a nós da Associação pelos Agentes do Alto Paranaíba nos últimos
dias por ousadia de indicação de diretor para determinado cargo, o qual essa Unidade passando por fortes
investigações Administrativas, até mesmo extra muros. Uma afronta contra a SEAP, a moralidade, e
legalidade. O qual vamos aguardar as providencias da SEAP. Pois Agentes esses devem ser valorizados pela
preocupação da evolução e respeito da categoria, cooperando no combate aos ilícitos. Pois como mencionei
acima, setores de investigação dessas Unidades Prisionais, como essa, não estão exercendo suas atividades
pelo bem maior que é a Administração Publica, estão exercendo para aproveito próprio e de um pequeno
grupo. Crimes como Prevaricação e Condescendência Criminosa.
Parabenizo o Chefe Gabinete da SEAP Coronel Vladimir mais uma vez pela atenção dada a Associação,
mesmo não sendo agendado, até porque pautas de urgência e outras também tratadas nessa reunião e pela sua
dedicação para solucionar esses problemas, que não chegam em detalhes ao mesmo. Ao Senhor Chefe do
NUCAd Carlos Henrique, pelo trabalho junto a sua equipe da Corregedoria visitando Unidades Prisionais
realizando as correções necessárias.
Finalizo, deixando claro que a AMAFMG e seus membros lutam no dia a dia com todas pautas pela
valorização, respeito, evolução do Sistema Prisional de MG, sem interesse a cargos em Unidades Prisionais,
na Cidade Administrativa ou troca de Votos Eleitorais.
Julio Costa – Presidente AMAFMG - Unidos Somos Mais Fortes.
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