
01/11/2017 Midia News | Servidores dizem que foram torturados e humilhados pela PM

http://www.midianews.com.br/politica/servidores-do-detran-dizem-que-pms-os-torturaram-e-humilharam/310628 1/4

POLÍTICA

OPINIÃO

POLÍCIA

COTIDIANO

JUDICIÁRIO

ECONOMIA

VARIEDADES

ESPORTES

AGRONEGÓCIOS

NEGÓCIOS

Leia Outras

PORTARIA
Procurador: “interesses
perversos” se uniram
contra trabalhador

Você acha que as
delações de Nadaf e
Silval irão colocar alguém
na cadeia?

PUBLICIDADE

EXPEDIENTE FALE CONOSCO DENUNCIE À REDAÇÃO

12:1CUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 201727° / CUIABÁ

 Sim

 Não

 Tanto faz

VotarParcial

POLÍTICA / PRISÕES NO CPA
31.10.2017 | 18h08 Tamanho do texto A- A+

Servidores dizem que foram torturados e humilhados pela PM
Três funcionários públicos foram presos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira

Eu estava sentada
quando os policiais
militares jogaram
muito spray de
pimenta mesmo, não
é força de expressão,
era muita coisa

Alair Ribeiro/MidiaNews Clique para ampliar 

Servidores do Detran-MT relatam agressões durante prisões desta
terça-feira

VINÍCIUS LEMOS 
DA REDAÇÃO

Humilhação, tortura e injustiça. Estes são alguns dos
termos utilizados pelos três servidores do Departamento
Estadual de Trânsito (Detran-MT) presos pela Polícia
Militar na manhã desta terça-feira (31), durante protesto
em frente ao Palácio Paiaguás, sede do Governo.
 
Conforme informações do Sinetran, sindicato que
representa a categoria – em greve há cerca de 50 dias –,
os PMs usaram gás lacrimogêneo e spray de pimenta para
dispersar os manifestantes, que bloqueavam a entrada da
sede do Governo.
 
Um vídeo gravado pelos manifestantes, e que circula nas

redes sociais, mostra o momento em que os policiais usam a força para deter pessoas que participavam do ato.
 
As imagens mostram o momento em que a agente de trânsito e dirigente sindical, Catherine Suzarte, é imobilizada pela
Polícia Militar. Nas imagens, ela aparenta desconforto nos olhos, provavelmente provocado pelo spray de pimenta.
 
Na tarde desta terça-feira, Catherine Suzarte comentou o caso. Ela detalhou que estava sentada em uma cadeira, em
meio ao protesto do sindicato, quando teria sido carregada por policiais militares.
 
“Eu estava sentada quando os policiais militares jogaram muito spray de pimenta mesmo. Não é força de expressão, era
muita coisa. Muito do produto atingiu o meu rosto e em seguida diversos policiais, inclusive homens, me agarraram, me
arrastaram e me jogaram dentro do camburão”.
 
“Dentro da viatura, eles me algemaram e começaram a me bater muito”, declarou.
 
Segundo ela, depois de colocá-la dentro do camburão, os militares jogaram
novamente gás lacrimogêneo contra ela. Posteriormente, a servidora afirmou que
permaneceu detida dentro da viatura.
 
“Eles me expuseram, detida e algemada dentro do veículo, em frente aos portões da
Casa Civil. Eu fiquei presa, inalando gás de pimenta em um lugar em que não havia
nenhuma circulação de ar. Quase desmaiei lá dentro. Passei muito mal”, disse.
 
Catherine classificou a atuação da Polícia Militar como “tortura”. Ela relatou que foi
deixada dentro do carro, em frente ao Palácio Paiaguás, durante cerca de uma hora
e meia.
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Servidor Marcos Moreira sofreu lesões na cabeça e nos braços durante
prisão

Então, toda a ação
[da PM] já estava

“Ficou claro pra mim: como me bateram lá dentro e eu já estava algemada e cheia de gás de pimenta, que eles não
queriam que abrisse justamente para me deixar presa. Foi uma tortura. Eles queriam me deixar exposta”, pontuou.
 
Para a servidora, os policiais que atuaram no protesto estavam com a intenção de agredir os manifestantes.
 
“A intenção do Governo do Estado é acabar com a greve. Em vez de resolver, negociar, ele usa a força e o aparato da PM
para impedir a negociação e nos colocar em uma situação deplorável”, afirmou.
 
Outros presos
 
Enquanto Catherine era detida, Marcos Moreira, também agente de trânsito do Detran, chegou a ser imobilizado pela PM,
por meio de uma técnica denominada "mata-leão", que é um golpe de estrangulamento usado por forças policiais e nas
artes marciais.
 
“Eu vi o momento em que ela estava sendo presa e levando uma gravata dos policiais. Eu fui intervir, quando fui
imobilizado e também fui alvo da truculência dos militares”, comentou.
 
“Os policiais usaram uma força desnecessária. Eles me algemaram, me agrediram e também me deixaram durante uma
hora e meia no camburão”, completou.
 
Ele relatou que chegou a levar golpes de cassetete em sua cabeça. Em razão das agressões, o servidor ficou com um
corte.
 

“Foi realmente uma situação desnecessária. A gente não
ofereceu nenhum tipo de ameaça”, pontuou.
 
O terceiro servidor preso foi o agente de trânsito Israel
Lima. Ele foi detido por último e contou que estava em meio
aos protestos quando os militares ordenaram que ele
entrasse na viatura.
 
“Depois que meus colegas foram levados, dois policiais
simplesmente me pararam na rua, me arrastaram  e
disseram ‘vamos, vamos’. E me colocaram no camburão”.
 
“Eles iam me colocar no camburão em que ela [Catherine]
estava, mas um major disse para não abrir o camburão e
eu fui pro outro”, disse.
 

Consequências
 
Com lesões no braço, Catherine lamentou a abordagem e afirmou que viveu "momentos terríveis".
 
“Eu estava vulnerável a um monte de policial armado, que chegaram me batendo e jogando spray de pimenta. Eu já não
estava enxergando mais nada, meu corpo inteiro estava queimando”.
 
“É um absurdo. A gente se sente pior que um bicho, porque até bicho hoje em dia tem direitos que não permitem isso”.
 
Ela ainda criticou duramente a postura dos militares e questionou o modo como eles conduziram a sua prisão.
 
“Eu queria ressaltar que eles me bateram muito lá dentro e eu acho estranho, porque eu sou dirigente sindical também e
eles me conhecem. Eu acho muito estranho eles me baterem enquanto eu estava algemada lá dentro. É uma conduta
estranha. Qual o sentido disso?”, declarou.
 
A presidente do Sinetran-MT, Daiane Renner, comentou que o protesto da manhã desta terça-feira somente ocorreu na rua
do Palácio em razão de a PM ter fechado o acesso ao Paiaguás.
 
“Não nos restou outra alternativa que não fosse ficar na rua. Então, toda a ação [da
PM] já estava organizada quando chegamos. Tanto é que alguns vídeos mostram
que a Polícia Militar foi quem trancou as ruas com viaturas, antes de a gente chegar.
Os PMs já estavam nos aguardando com sprays de pimenta”, comentou.
 

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvESGCtdIvO3pxLvu3fZbuU9R8b8mgeNvG-A78e6vSN9jGGTc-v9EkxmlLWq37lVjWRtYWvNWEe6sNP8pyyejscoEygWtfzHPeOdilaXpqleLOHnXoJrXS3TYMdoyKjP8--o7oj_f-psy70dNE47LG5SJYWpo0YhF4wWwXdLskH4IhLYNSuVBlNC_CYHKBO5ihoYnEtnp5qBcUtAItTgEtZmLQHdog5dzk&sig=Cg0ArKJSzLh2AhSv2W1_&adurl=http://www.ili.com.br/semi-intensivo
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssI4ILLWyZZaOl1Aibb6w5hPxQR9lwapTzqv4jov1Oo61L3CDedGYqZ9HiK57hwcVtNL3Wr7jabuBKA47nf-SgpaU_uNIhGHUhmPxG6Z8OznuhWMwPJax7yXHArLcMHCcryv8bf2-4_NH2enr7IJnWP6MPQbl0NLTzPRV5c9kNDQpEDabtNLOfd9SxEyoc2gYLk1yFTLo3W42FtA0eL1Qvpm1BrGyQG6Cq3&sig=Cg0ArKJSzL_phR-GWu9c&adurl=https://itunes.apple.com/BR/app/id1243304564%3Fmt%3D8
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstaV7CvWw6KdAu8Ybpk6mrRfJ0sHGqV2NWJ00glPDq67XVJouZoX9qVOdKg_EFT2061CGBZN1ynFqk6tUcgCj5wIG8R2i1PdxaP0FOtmFfdTzIK6dPNiBtggFA25fB_NuF6s3inUDgJJmkzE1aOCdK7sJyrAVNEfgNPpEK6iCC8mfR0b53n3B_-B_p_NTzz9GVC69sacBsbmesBpmXpySS6izK-P90cZMI&sig=Cg0ArKJSzKrZZZFepxgJ&adurl=http://www.mrv.com.br/60razoes/%3Futm_source%3DMidiaNews%26utm_medium%3Dbanner_selo%26utm_content%3D60Motivos%26utm_campaign%3DMidiaNews_selo_60Motivos
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstujoBa0QQg7d8Wd12qYCg_TmeXBtC28gzoXG3l_DLLEMgaGdaE8iilSFLcNCJo62ZLuIm_xHwQNpd0W7ETiDft5Wm_lr9B202ijULnLRYExLhGJ7snUBr66VI_5Msqexdcf7mMMNhXQsdh0j3cIYAredAbBTgSafpRkVEunQhGMAs14QJH72s2H2bU6kpMzQw1rYJGI5-NMyX87yj6bI9iKMUWY0iLtAc&sig=Cg0ArKJSzCmfivsgmC_K&adurl=http://www.pactopelopantanal.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssDfIxmWhfJhdWeemXwuRCkh9ibKurnRnLpcY4jW3B5EHy6Vg8cxwKT43gHJXQWM0zQvzdiY4Z6DUP2MMNjn8Jq5jDCqt5Zmhwxd1oXJGLrUqFtQ1-C_xvkPJx3P5KfOSi9-5XstLr5pN4JncxIl0qybP-eKC2RWitcMZ6vSmr337a4ERH3uOYEPF-kg3gnpxayYeajaWVJ2ymSFQOJV-F4dPIc2Ephpw&sig=Cg0ArKJSzCuNAgMMJbBY&adurl=http://www.academiamedley.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssmPj6RekI-DTMLo8Uh8KfCvM2mGUEqBiLWi4FzkTzq-XX1icssIJ-cfBZoKNUzvGZ9I8x5Vy83RzR9HxRHWdS12q-Q7NavNHvv2MKnoq3zkQYx41Cop0jXvg3jcnwH3r9f3GikbxxxLbpwuS9ocSP0Dz3tJLKyfQfyDFc364soeMxmy5m6bhqUUSpBIdikivrTuk7S9Rsj6sib2_6viHXxSzssXVQk8g&sig=Cg0ArKJSzFslVSlqnifb&adurl=http://www.midianews.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuwhwpd5oTBWIhfn__G_GPKdSNbzcnM_ngUFN3OVWngDuFHRAxqrPiEWYxJOasnGU8083_xDC8hb0BF7KAu_woCISHuz6n7j09_9kvDFcLkhk1EySCtyvVHGv21cAVGmxuezzj2Xhvx3EU-mJQvpI3bpQdwzZYupbYyHoaS3N23yNIwSttzPobWQK2_8HfpIwqrE0HewmVJXJfcXkkXNhDXR5GaHDXoG34&sig=Cg0ArKJSzD0KcQkXWVag&adurl=http://www.hcancer.com.br/
http://www.midianews.com.br/storage/webdisco/2017/10/31/886x590/0da532ad343ef53968195ef890885bdd.jpg


01/11/2017 Midia News | Servidores dizem que foram torturados e humilhados pela PM

http://www.midianews.com.br/politica/servidores-do-detran-dizem-que-pms-os-torturaram-e-humilharam/310628 3/4

Compartilhe  Tweet     

Publicidade Publicidade

 

organizada quando
chegamos

Cerca de duas horas após serem presos, os servidores foram encaminhados ao
Cisc Planalto. No local, eles assinaram Termo Circunstanciado e foram liberados.
 
Os três foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de
exames, porém o órgão não estava atendendo. Eles somente realizarão o procedimento na noite desta terça-feira ou nos
próximos dias.
 
O advogado do Sinetran, Bruno Alvarez, informou que o sindicato irá processar o Estado.
  
“Vamos processar pelos prejuízos e pela humilhação sofrida pelos servidores. Também vamos averiguar a suposta ou
potencial responsabilidade das autoridades policiais, mas isso depende de apuração para a gente saber quem foram eles
e quem efetivamente praticou os atos desproporcionais e desnecessários”, explicou.
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