


nários. 9 restaurantes: 
400.000 refeições por mês. 
5 ambulatórios, 2 enfer
marias: 14 médicos, 25 en
fenneiros e auxiliares de en
fennagem. 2 linhas de ôni
bus circulares. 26 "cartei
ros" : 400 quilos de corres
pondência por dia . 2 gráfi
cas. I revista mensal: 
25.000 exemplares. 1 
"corpo de bombeiros": 54 
bombeiros, 458 auxiliares. 
2 padarias: 20 mil pãezinhos 
por dia. Essa verdadeira ci
dade, que recolhe mais im
postos que a maioria dos 
municípios brasileiros, cha
ma-se General Motors do 
Brasil. A capital do auto
móvel. 



EDITORIAL 

Proteção divina 
De parabéns está o Departamento de Polícia Federal, assim co

mo de parabéns estão todas as forças policiais civis e militares que, 
com o apoio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em ação con
junta com a própria Presidência da República e com os Ministérios 
da Justiça e das Relações Exteriores, participaram do bem-sucedido 
esquema de segurança montado para proteger o Papa João Paulo 11, 
durante sua segunda visita ao Brasil. 

Todos tiveram atuação impecável, em consonância com o que 
preconizara decreto assinado pelo Presidente da República, com a fi- · 
nalidade de garantir não só a segurança de Sua Santidade, mas tam
bém a ordem necessária para que os milhões de fiéis católicos pudes
sem acompanhar, com tranqüilidade, todos os passos do Sumo Pontí
fice, em sua passagem por dez capitais brasileiras. 

Não é, pois, sem razão que a presente edição dedica capa a João 
Paulo 11, escolhendo como título Sob a Proteção de Deus e da Polícia 
Federal. Com isso, procuramos destacar duas verdades irrefutáveis: 
primeiro, que Sua Santidade, inquestionavelm,ente, vive sob a prote
ção de Deus, pois não há como fugir das bênçãos divinas um Pas
tor que faz de sua peregrinação pelo mundo uma constante lição de 
paz e de amor entre os homens, coerente com os ensinamentos 
evangélicos. 

Segundo, que o Papa João Paulo 11, ou Karol Wojtyla- nome de 
batismo - .teve à sua disposição um bem estruturado esquema de se
gurança, equiparado às técnicas utilizadas pelas melhores polícias 
do mundo. E não poderia ser o contrário, pois se tratava, enfim, de 
proteger um grande líder religioso e estadista, já vítima de sérios 
atentados. 

O sucesso de toda esta operação foi garantido porque o Governo 
alocou recursos que permitiram à Polícia Federal adquirir modernos 
equipamentos, armas e até computadores, sem se descuidar, é claro, 
de proceder a um austero treinamento e reciclagem de seus quadros, 
em estágio realizado na Academia N acionai de Polícia. Isso vem de
monstrar, na prática, que, quanto mais bem equipada, mais estará a 
nossa Instituição capacitada a desenvolver, com eficiência, a sua ta
refa constitucional. 

E da mesma forma como aconteceu durante a visita de João Pau
lo 11, esperamos que, também sob a proteção de Deus e com o apoio 
das autoridades governamentais, possa o Departamento de Polícia 
Federal estar preparado para garantir plena segurança aos mais de 
70 estadistas que virão ao nosso País, para participar da Eco-92, a 
realizar-se no Rio de Janeiro, no mês de junho. 

Nascimento Alves Paulino 
Presidente 
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Medalha 
limo Sr. 
Presidente da_, 
ASSOCIAÇAO NACIONAL 
DOS . , 
DELEGADOS DE POLICIA 
FEDERAL 

Senhor Presidentej 
Com satisfação, recebi a edi

ção n d 9 da revista PRISMA ,edi
tada pela Associa@o Nacional 
dos Delegados de Polícia Fede
ral, tão bem presidida por Vossa 
Senhoria. 

Editada com excelente qualic 
dade gráfica e jornalística, tive 
oportunidade de ler importantes 
temas da atualidade, a começar 
~ela brilhante entrevista com 
Sua Excelência o Chanceler 
Francisco Rezek (matéria de 
capa). 

Ao tempo em que me congra
tulo com o Conselho Diretor da 
ADPF, pelo sucesso de sua publi
cação, aproveito para também 
congratular-me com essa Entida
de pela feliz escolha do nome do 
Excelentíssimo Senhor Senador 
Mauro Benevides, Presidente do 
Congresso Nacional, para rece
ber a medalha Presidente Cas
tello Branco, durante os festejos 
do 15 ° aniversário da Associação 
Nacional dos Delegados de Polí
cia Federal. 

Parabéns pela PRISMA, pa-

CARTAS DO LEITOR 

II
m visita à 
Superintendência do Ceará, 
o Presidente da Associação 
Nacional dos Delegados de 

Polícia Federal, Dr. Nascimento 
Alves Paulino, teve a satisfação de 
mais uma vez constatar a boa 
aceitação da revista J:RISMA junto 
aos seus associados. A mesa de 
trabalho do Superintendente, dr. José 
Armando da Costa, ele viu, bem 
exposto, um exemplar de nossa 
publicação. Folheando-a, na ocasião, 
o dr. Armando fez questão de frisar 
que já a havia lido e gostado. Em carta 
à Redação, o Superintendente do Ceará 
elogiou a qualidade gráfica e editorial 
d~ revista PRISM.A. 

rabéns pelos 15 anos de ADPF. 

Atenciosamente, 
Antônio J.S. Machado 

Diretor da Secretaria de Servi
ços Especiais . 

do Senado Federal 

Extravio 
Âo tempo em que me congra

tulo com todos os companheiros 
que compõem o 9ol!selho Diretor 
de nossa Assoc1a~ao,· pela exce
lente qualidade com que se vem 
mantendo a revista PRISMA, so
licito que continuem a me en
viar, com normalidade, todos os 
exemplares subseqüuentes, haja 
vista que, talvez por problemas 
de extravio, tenho deixado de re
ceber algumas· edições. 

A última que me chegou às 
mãos foi a de n ° 9, enviada ao 
Serviço de Fiscalização do Tráfe
go Internacional, no Galeão. 

Com abraço cordial, fico gra
to pela atenção. 

Antônio J.S. Machado 
(Deputado Federal) 

Alto nível 
Prezado companheiro Nasci

mento Palilino. 
Com satisfação, recebi mais 
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um exemplar de nossa revista 
PRISMA - a edição de n ° 9, ten
do como matéria de capa o Chan
celer Rezek, que nos brindou 
com excelente entrevista. 

Congratulo-me mais uma vez 
pelo excelente nível de nossa re
vista, que es~á cada vez melhor. 

Destaco, entre outras, a im
portante cobertura feita sobre os 
trabalhos da CPI do Narcotráfi
co, que teve como um dos depoen
tes o estimado companheiro Pau
lo Gustavo de Magalhães Pinto, 
que com tanta eficiência chefia a 
DRE. 

Abraço cordial do 
Aldir Cabral .., 
O NOTA DA REDAÇAO ~ O 

Deputado Aldir Cabral, do PTB 
do Rio de Janeiro, também é De
legado de Polícia Federal. 

Editorial 

Meu caro Nascimento Pauli
no . 

Cumprimentando-o, reitero 
meu agradecimento pelo envio 
da edição n ° 9 da bem elaborada 
revista PRISMA, cujo editorial, 
de sua autoria, mostra bem seu 
espírito de luta em favor da clas
se que você merecidamente 
lidera. 

Atenciosamente, 

Romel Anísio Jorge 
(Deputado Federal) 
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NESTA EDIÇÃO 

• O papa João Paulo 11 reconhece o zelo, profissionalismo e eficiên· 
da dos Federais que com ele conviveram durante sua segunda visi· 
ta oficial ao Brasil, garantindo-lhe segurança absoluta. 

25 • A As~ociação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), 
assim como todos os servidores do Departamento, aguardam, an· 
siosos, a realização de concurso público para a Instituição. 

27 
• Documento da ADPF, encaminhado ao Dr. Romeu Tuma, está no 
Ministério da Justiça, solicitando·se, nele, imediata averbação, na 
folha de pagamentos, ~a Gratificação por Operações Especiais. 

28 • Reconhecendo ser esta uma questão de Justiça, a ADPF obteve li· 
minar que garante o pagamento dos proventos integrais de todos 
os Federais aposentados, sem os Indevido~ descontos. 

-----------------------------------

30 • O secretário Romeu Tuma comparece ã CPI da Câmara, que in· 
vestlga o ·extermínio de crianças e de adolescentes, manifestando a 
preocupação da Polícia Federal com a situação do menor. 

31 • Em entrevista à PRISMA. a Presidente da CPI da Criança e doAdo
lescente, deputada Rita Camata, do Espírito Santo, denuncia o des· 
cumprimento do novo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

-----------------------------------

35 
• "Uma geração de deserdados". Este é o título de artigo publicado 
nesta edição, com a assinatura do Dr. João Cury, em que denuncia 
as várias modalidades de violência praticadas contra o menor. 

41 
• O relator da CPI do Narcotráfico, deputado Moroni Torgan, pre· 
coniza o fim da impunidade que hoJe beneficia milhares de traficao· 
tes, exigindo, de forma enfática, cadela para todos eles. 

43 
45 

• O senador Márcio Lacerda, do Mato Grosso, apresenta proJeto 
que visa põr fim ao sigilo bancário para todos os envolvidos com o 
tráfico de drogas que venham a ser processados Judicialmente. 

• Nesta edição, destaque é dado à Superintendência do Ceará. Em 
entrevista que durou mais de duas horas, o dr. José Armando da 
Costa traça perfil da Polícia Federal. em seu Estado. 

NOSSA CAPA 

João Paulo 11 visitou o Brasil, pela segunda vez, 
na qualidade de líder religioso e de Chefe de 
Estado. Figura carismática, o polonês Karol 
Wojtyla está sob a proteção de Deus, em sua 
peregrinação pelo mundo. Humano que é, no 
entanto, necessita de rigoroso esquema de 
segurança, para evitar a repetição de atentados 
como os de que já foi vítima desde o início de seu 
pontificado. Os servidores da Polícia Federal 
garantiram a sua proteção, durante os 12 dias de 
permanência em nosso País . . 

5 



HÁ 90 ANOS, NÓS BATEMOS NESTE MESMO TEMA: 
DUALIDADE PELA COMPETÊNCIA. 

Quando a Gerdau começou como 
fábrica de pregos, em 1901, tinha algo 
muito firme na cabeça: oferecer pro
dutos e serviços de alta qualidade, 
valorizar a liberdade, a criatividade e 
a iniciativa como qualidades inerentes 
ao homem, ter seriedade com todos os 
públicos, ter consciência de que a efi
ciência do negócio está na eficiência 
das pessoas, buscar tecnologia atuali
zada, produtividade e baixo custo e, 
ainda, crescer com segwança e solidez, 
vendo o lucro como medida de desem
penho e eficácia. 

A Gerdau, hoje, afinada com o mer
éado e com a modernidade, segue a 
mesma batida, produzindo pregos, ver
galhões, barras, telas soldadas, arames 

para soldas, parafusos e perfis para a 
indústria, para o campo e para a cons
trução civil. Além de processar, para 
inúmeras empresas, os mais avan~os 
serviços na área de informática. 

A Gerdau confia no homem, supe
rando crises com a resistência de aço 
e participando do desenvolvimento do 
Brasil, de ponta a ponta. 

GERDAU 

QUALIDADE PELA 
COMPETENCIA 

EXPEDIENTE 
Pretlclente: 
Nascimento Alves Paulino 

Conlelho Dl,.tor: 
Augusto Konrad, 
Botivar Steinmetz. 
Edson AntOnio de Oliveira. 
Jayme Rubstem. 
José Carlos F. da Silveira Conceição. 
Luiz Clovis Anconi, 
Nascimento Alves Pautino. 
Orion Alves da Silva. 
Sebastião José tessa. 

DOS DEJ.EGADOS Tito Caetano Correa 

· ConMiho Flecal: 
José Amauri de Faria. 
Eti Cesar Lisboa Ramos. 
Edna Horta Caldeira 

SUplentes do Conlelho FIICal: 
Maria da Glória Chagas dos Santos. 
Rejanete Mendes Pedroza 
Departamento Aclmlnl.trattvo: 
Luiz Clovis Anconi 
Departamento de Comunlcc.çOo Social: 
Jayme Rubstem 
Departamento de Asallltncla Judlcl6rla: 
Murilo Pere~ra da Fonseca · 
Departamento de Asallftncla Social: 
Dante! Norberto 
Departamento de leprMentaç6es · 
hglonall: 
José l;lontfácto Gomes de Andrade 
ComiM6o ltlca: 
Amaury Aparecido Galdino. 
Augusto Konrad. 
Sebastião José Lessa 

Revtata PRISMA: OrgAo Oficial da Associaçao Nacional dos Delegados da Polícia Federal- ADPF- Ediçao Nacional - ldHacla pela: INVELOPIL PRODUÇOIS GR.lFICAS LTDA. Diretor 
Geral: Diogo Alves de Abreu - DIIWIOr Reipans6wel: Jayme Rubsten -Diretor Comerolal: Edson MagalhAes Pinto -Redator: Bairton Sempaio- Procl~ Fatogn!lflca: Célio Azevedo 
-Arte: Edson Maiaquias e Luiz Carlos F. de Souza- Dtagramat;~Oo: Worino Nascimento de Souza - Compolltjlao: Jornal de Brasília -lmprell6o • acabamento:ENVELOI'EL - D11tJi. 
bulqOo: EBCT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -Agent .. credenciados: Paulo R. Mateus. Otávio A. Capasso. Rolando M. O. Savonitti. Raphael Cyrillo ClrculaçOo • dltrtrlbul
çOo gratuHa: Entre Associados da Associaçao Nacional dos Delegados de Policia Federal- ADPF- Ministério da Justiça- OrgAos- Departamento de Policia Federa: Direçao Geral, Assessorias 
e Divisões: DOPS, ORE, DPFAZ e DPMAF -Gabinete da Presidência da República e Assessorias. Mlnlet6rlos: Da Justiça - Das RelaçOes Ex1eriores -Da Marinha- Da Aeronáutica- Do Exército 

. -Da Economia, Fazenda e Planejamento- Da Infra-Estrutura- Da Agricultura e Reforma Agrária- Da Educaçao- Do Trabalho e da Previdência Social- Da Seúde- Da Ação Social- Con
g-Nacional: Senadores e Deputados Federais - Secretarta1lltaclos: Da Justiça- Da Fazenda - Da Agricultura e Abastecimento- Da Energia e saneamento- cios Transportes- Da 
Educaçao- Da Saúde- Da Segurança Pública- Do Trabalho e Promoçao Social- Da Cunura- Dos Esportes e Turismo- Da Administraçao- Da Economia e Planejamento- Da Habltaçao e 
do Desenvolvimento Ulbano- Da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento: Do Meio Ambiente- Do Menor- Da Defesa do Consumidor- Alias Autortdad .. : Governadores dos Estados- Su· 
premos Tribunais - PrHidente: Assembléias Legislativas - Tribunais de Justiça - CAmaras Municipais - Procurador- Procuradores Gerais Dos Estados - Procuradores Gerais da Justiça 
cios Estados. 
Reclaqao: Brasllia (BsB) EQS 208/408 Bloco B- Brasflia-DF- Cep 70254- Caixa Postal132099- Telefone: (061) 244-6716- AdmlnlltraqOo • Publlolclacle: Brasflia-DF- SIG-O. 06-
Lote 2130- Tels. 223-2910/226-0177 Sao Paulo (SP)...:.. Rua Teixeira da Silva, 667- cj 415- sao Paulo- SP Telefone: 887-3484- ramal t42- Fax (011) 887-5158- Telex (011) 32462-.. 
vtata PRISMA nao se responsabiliza por conce~os emitidos nos artigos assinados. Distribuição exclusiva para lodo o Brasil"- Phoenix Propaganda & Marl<eting- Rua Teixeira da Silve. 667- 4" an
dar- conj. 415- sao Paulo-SP- Fone: 887·67 42- ramal142 - Nao eutorizamos pessoa algume a oferecer assinaturas. Se for procurado por alguém, denuncie-o às autoridades locais. Para publ~ 
cidade atenda somente agentes credenciados. ReYieta PRISMA nao aceita matéria paga em seu espaço redacional. Proibida a reprOdução total ou parcial sem autorizaçao cios editores. 
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PRODUTOS DE PR 'IMEIRA NECESSIDADE I 

.~ • • •• 

Um cheque especial com 7 dias por mês sem juros. 
Um cartão para acesso às várias operações de termi
nais e caixas automáticos. 
Um esclarecedor extrato, para economia de tempo, 
não de informações. 
Um banco por telefone, moderno e pessoal, o Disque 
Real. 
A cada dia que passa, produtos como estes se provam 
mais necessários para pessoas que sabem usar seu 

dinheiro, seu tempo, seu banco. A maturidade em pro
dutos e serviços bancários. Venha conhecê-los em · 
qualquer agência do Banco Real. Existe mais esperan
do por você. 

,BANCO REAL 
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LOSANGELES SAN FRANCISCO 

~ 
CALIFORNIA DREAMING 

BYVASP 
Se você sempre sonhou em voar para 
a Cal(fomia~ nós da 01SP também. 

Agora o nosso sonho é uma realidade e queremos 
realizar _o seu~ oferecendo quatro 

freqüências semanais para Los Angeles 
e São Francisco~ em nossos cbnfortáveis 

DC 10-30. Neles~ você pode escolher 
a classe que mais lhe convém: a First Class~ 

a Executive ou a Economy Class e desfrutar de 
toda a cortesia e simpatia de nosso 

*~:: pessoal e do serviço de bordo~ que, no 
Brasi~ já é de padrão internacional. 

Com a 01S~ vo~ tem opção para realizar 
o seu sonho cal(forniano e saber ""'\:. 

porque ela é a melhor distância entre 
.•. o Brasil e os Estados Unidos. 

Consulte o seu Agente 
~ de Viagens ou a 01SP. 

RESERVAS· 

São Paulo 533-22/f• Beio Horizonte 335-9888 
• Rio de janeiro 292-2080 • Campinas 52-5344 

• Brasília 244-2020 • Porto Alegre 221-6611 

Qui., Sób., 
Dom. e Seg. 

Início das operacões a partir de 26 de outubro de 1991 - os horórios são locais. . . 

A MflHOf DISTÃNCIA ENTIIE DOISI'C>IPOS 



Matéria de capa 

Papa reconhece o 
zelo dos Federais 

Foram dias 
inesquecíveis para 

toda a Nação 
brasileira e 

particularmente 
para a Polícia 

Fed~ral, que teve 
ma1s uma vez a 
oportunidade de 

conviver, de perto, 
com a figura 

carismática de João 
Paulo 11, a quem 

coube proteger, com 
impecável 

segurança, durante 
seus dez dias de 
permanência no 

Brasil. 

O Dr. Romeu Tuma, às 
vistas do chefe da DOPS, 

Dr. Nast:Jmen'to Altte'S 
Paul/no (Presidente da 

ADPF), do Superintendente 
Regional da Polítla Federal 

na Bahia, Dr. Antônio 
Zimmerman, do Agente de 
Polícia Federal Rlnco e do 

Núncio Ap'OStôllco, Dom 
Carla Furna, entrega ao 

Papa uma placa 
comemorativa de sua 

passagem por Brasília. 

A 
o se despedir do Secre
tário da Polícia Fede
ral, Dr. Romeu Tuma, 

do Chef'e da DOPS, Dr. 
Nascimento Alves Paulino, 
antes de tomar o DC-10 que 
o conduziu de regresso ao 

Vaticano, após cumprir, em 
salvador, sua última etapa 
do giro por dez capitais bra
sileiras, iniciado no dia 12 
de outubro, por Natal, oPa
pa João Paulo li reconhe
ceu a eficiência e o zelo com 
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que os Federais se houve
ram, para garantir sua se
gurança e de toda a comiti
va pontifícia. 

João Paulo li recebeu 
os cumprimentos do Dr. Tu
ma, que lhe ·transmitiu a 

t>t> 



satisfação de todos os que 
integram o I>epartamento 
de Polícia Federal pela 
oportunidade de um salu
tar convívio com Sua Santi
dade, durante os dez dias 
gue permaneceu no Brasil. 
Em seguida, o Dr. Nasci
mento Alves Paulino tam
bém cumprimentou o Santo 
Padre, que concedeu· uma 
bênção apostólica a toda a 
família da Polícia Federal, 
principalmente aqueles 
que mais de perto convive
ram com ele, durante sua 
estada no Brasil. 

Em seu discurso de des
pedida, feito após pronun
ciamento do Chanceler 
Francisco Rezek, que re:Q!e
sentou o Presidente da Re
pública, Fernando Collor, 
ao agradecer às àutorida-

des brasileiras, o Papa João 
Paulo li já havia se referido 
especificamente ao traba
lho das forças militares e 
policiais, inclusive da Polí
cia Federal, para a prote
ção de toda a comitiva 
pontifícia. 

Em entrevista à im
prensa, após as despedidas, 
o Dr. Romeu Tuma afirmou 
que o sucesso de toda a ope
ração da visita de Sua San
tidade deveu-se "à perfeita 
parceria'' do trabalho reali
zado, conj"tmtamente, pela 
Polícia Federal e Polícias 
Civis e Militares com o 
apoio do Exército, Marinha 
e Aeronáutica, numa ação 
coordenada pela Casa Mili
tar da Presidência da Repú
blica e pelo Itamaraty. E 
acrescentou que o esquema 
de segurança não visou pro-

teger apenas o Papa, mas 
também oferecer tranqüli
dade a todos os católicos 
que desejaram fazer sua 
manifestação de fé, duran
te a visita papal. 

Por sua vez, em seu dis
curso, ao saudar João Pau
lo li, de quem se despediu 
em nome do Presidente da 
República, o Ministro das 
Relações Exteriores, Fran
cisco Rezek, agradeceu ao 
Papa e disse estar certo de 
que "sua palavra germina
rá na consciência de todo o 
povo brasileiro". Para o 
Chanceler, em seus pensa
mentos, o Sumo Pontífice 
destacou exatamente as 
"mesmas prioridades que 
domip.am as preocupações 
do Governo, como a refor
ma agrária e o combate à 
violência contra o menor". 

[>[> 

FALK,O QUE TODO .EQUIPAMENT~O DE TRANSMISSÃO 'DE 
FORÇA GOSTARIA DE SER. 

Redutor tipo Y -eixos 
paralelos 

Redutores da linha F- tipos 
FC (eixos concêntricos), FCB 
(eixos ern ângulo reto), FZ 
(motoredutor -eixos 
concêntricos e montagem 
horizontal), FZX (motoredutor
eixos concêntricos e 
montagem vertical), FZB 
(motoredutor -eixos em 
ângulo reto) 

Redutor tipo YB- eixos em 
ângulo reto com sarda na 
horizontal 

Redutores da linha J -tipo JR 
(eixo oco-horizontal), JRV 
(eixo oco-vertical), JF 
(flangeado- horizontal), JFV 
(flangeado-vertical) e JSC 
(rosca transportadora) 
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Redutor tipo YBX -eixos em 
ângulo reto com sarda na 
vertical 

Sistema de acionamento 
hidráulico variável 

koptamento tipo F- steelflex /tcoplamento tipo G
engrenagens 

r-11. 
Sundstrand do Brasil Equipamentos Ltda. 
Rua José Martins Coelho, 300 
Santo Amaro- CEP 04461 
caixa postal- 6064 tel. 548-4011 
telex (11) 56881/56947-SAo Paulo- SP. 

SUMISIRAND 

'CJ 
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Presidente ena1ltece a 
m:issão do Santo Padre 

O Papa João Paulo 11 
chega ao Palácio do 

Planalto, onde é 
recebido pelo 

Presidente Fernando 
Collor, com quem subiu 

a rampa. Todo o 
esquema de segurança 

(foto abaixo) 
desenvolveu-se em 

perfeita sintonia com o 
treinamento, 

exaustivamente feito 
na Academia Nacional 

de Polícia. 

l
o saudar o papa João 
Paulo 11, quando o rece
beu, com honras de Che
fe de Estado, no Palácio 

o analto, o presidente Fer
nando Collor pediu ao Sumo 
Pontífice que use de sua influên
ciai nos foros intemcionais, para 
me horar as condições dos países 
em desenvolvimento e suprir l•as 
injustiças que ainda subsistem 
entr~ os povos". 

Afirmou o presidente da Re
pública que os problemas brasi
leiros têm causas externas que 
fogem à sua cayacidade de deci
são. Citou, entao, a dívida exter-• 
na e o protecionismo internacio
nal como principais agravantes 

da crise brasileira E ressaltou o 
trabalho e a presença da Igreja 
no Brasil, afirmando: "Somos o 
que a Igreja nos fez". 

~ Após haver ajudado a lan
çar os fundamentos da causa co
mum européia e aberto novos ho
rizontes à História dos povos do 
Hemisfério Norte, Vossa Santi
dade pode, sem prejuízo da mis
são de Pastor, usar o peso de sua 
incontestável autoridade em to
dos os foros internacionais, para 
melhorar as condições do resto 
do mundo, contribuindo para su
primir tantas injustiças que sub
sistem no relacionamento entre 
os povos - destacou Fernando 
Collor. 
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Em seu discurso, o presiden
te da ReJ?ública falou sobre a 
ação missiOnária de João Paulo 
ll e sua luta em favor dos direi
tos humanos. Observou, então, 
que as atividades pastorais de 
João Paulo 11 em nosso País, o le
variam, necessariamente, a 
confrontar-se com a realidade 
brasileira, nos encontros com jo
vens e crianças, com indígenas, 
enfermos, favelados e com o 
mundo da cultura e das artes. E 
elogiou "a análise profunda" 
que o Papa vem fazendo em tor
no desses problemas. 

O presidente Fernando Col
lor presenteou o Papa com uma 
tela, em óleo, do pmtor Carlos 
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Bracher, de 1987, intitulada Pai
sagem de Ouro Preto. João Paulo 
11, por sua vez, entregou ao Pre
sidente um quadro com a ima 
gem da padroeira da Polônia, a 
Virgem negra Nossa Senhora de 
Czestokowa. Recebeu ainda das 
mãos do Sumo Pontífice três me
dalhas - uma de ouro, outra de 

Soluc;ões 
inadiáveis 

Ao agradecer a recepçáo do :E 
Ptesídenté da: R:epúo!ica e de td- ] 
do o povo brasilerro, João Paulo ..., 
11 reconheceu que o momento s 
histórico, no Brasil, "é delicado e .e 
exige sotuções inadiáveis';, Fa
zendo questão de destacar o cará
ter eminentemente pastoral de 
sua segunda visita o Brasil, o Pa
pa elogiou os· esíorçQs do presi
dente Fernando Collor, na busca 
do entendimento nacional. 

Falando na solenidade reali
zada no interior do Palácio do 
Planalto, às vistas de mil convi
dados especiais, João Paulo dis
correu sobre os objetivos da Igre
ja, em sua niissão "exclusiva
mente religiosa e pastoral, e os 
objetivos do Estado, visando o· 
bem comum de cada homem" .. 

· Embora reconhecendo a per
feita distinção existente entre 
esses objetivos, João Paulô 11 res
salvou que, "se sabendo respei
tar as áreas de atuação específi
ca de cada um, é possível um tra
balho comum para a superação 
da crise". 

- Existem divergências, de
vido às limitações liumanas e a 
variedade dos problemas, espe
cialmente em um país tão vasto 
como o Bra.Sil. Porém, o entendi
mento respeitoso, a preocupação 
de independência mútua e o 
princípio de servir melhor ao ho
mem, dentro de uma concepção 
cristã, serão fatores de concórdia 
cujo beneficiário será o próprio 
povo", salientou Sua Santidade. 

Afirmou ainda João Paulo 11 
que o atendimento à Criança "é 
o fundamento primeiro de uma 
a'Utêntica sociedade democráti
ca", frisando que "a Igreja deve 
colaborar com o EstaClo, visando 
o homem e o bem da pátria". Ele 

prata e uma de bronze - come
morativas do terceiro aniversá
rio de seu pontificado. 

Na ocasião, o presidente da 
República apresentou a João 
Paulo 11 a maquete do primeiro 
CIAC (Centros Integrados .de 
Atendimento à Criança), inau-

também falou sobre o papel dos 
governantes, manifestando a ~s
perança de que as questões le
vantadas pela sociedade sejam 
sempre examinadas "à luz dos 
critérios e da moralidade cristãs, 
acima de interesses particula· 
res". 

TARDE FESTIVA - Brasí
lia viveu tarde festiva, no dia 14 
de outubro, quando João Paulo 11 
pisou seu solo pela segunda vez. 
Ao longo do trajeto do aeroporto 
até o Palácio do Planalto, pas
sando pelo "Eixão", milhares de 
brasilienses postaram-se, felizes, 
aguardando ansiosos o momento 
de ver e aplaudir Sua Santidade, 
em meio a um_perfeito esquema 
de segurança. Tudo funcionou de 
maneira impecável. 

Ao chegar ao Palácio, já o 
aguardavam o Presidente da Re
pública·, Ministros de Estado, e 
outras altas autoridades civis, 
militares e eclesiásticas. Ali, foi 
recebido com honra de Chefe de 
Estado, inclusive CO!Il a prese~ça 
dos Dragões da Independência a 
saudá-lo. 

Imeditamente após subir a 
·rampa, atendendo a convite ·do 
presidente Fernando Collor, 
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gurado na Vila Paranoá, em 
Brasflia. O Papa elogiou e aben
çoou a iniciativa do Presidente, 
em construir os CIACs que, por 
vontade do próprio Chefe da Na
ç_ão, terá como padroeira Nossa 
Senhora de Czestokowa, uma 
maneira de também homena
gear o Pontífice. 

Por onde 
passava, 
repetiam-se as 
multidões de 
fiéis, buscando 
recebera 
bênção do 
Papa. Tudo em 
perfeita ordem 
e com o 
carinho 
especial das 
crianças. 

João Paulo 11 e comitiva 
dirigiram-se ao parlatório do Pa
lácio do Planalto, de onde cum
primentou os fiéis que o aplau
diam. Em breves palavras, o Su
mo Pbntífice manifestou sua ale
gria em estar novamente. no Bra
sil, reiterando o desejo de retor
nar em outra. oportunidade. 

Em seguida, João Paulo 11 
manteve um encontro reservado 
com o Presidente da República, 
em seu Gabinete, para 1ogo após 
procederem a seus respectivos 
discursos, ouvidos tanto pelos 
convidados especiais, no interior 
do Palácio, como pelos que sé 
postavam ao longo da Praça dos 
Três Poderes, através de possan
tes alto-falantes estrategicamen
te instalados. 

Do Palácio do Planalto, sem
pre protegido ~la Polícia Fede
ral, João Paulo 11 e comitiva se
guiram para a Nunciatura Apos
tólica, onde o Papa foi saudado 
pelo Corpo Diplomático. Na 
oportunidade, Sua Santidade 
reiterou os apelos para a aproxi
mação entre os povos e para a di
minuição dos desequilíbrios en
tre as nações. 



Uma equipe 
especial 

Sob a coordenat,:ão geral do 
delegado de Polícia Federal, Dr. 
Celso Apa'I'ecído Soares, a segu· 
rança de Sua Santidade o Papa 
João . Paulo 11, durante sua per
manência no Brasil, foi feita por 
uma equipe de servidores do De
partamento de Polícia Federal, 
escolhidos a dedo. Nesta tarefa, o 
Dr. Celso foi assessorado pelos 
li_gentes de Policia Federal José 
Waterlôo Zanetti Santarém e 
Laumar José Braga. 

Destacaram-se, ainda, ostra
balhos de Coordenação do Grupo 
de Operações Táticas, feitas pe
los delegados de Polícia Federal 
Dr. Daniel Gomes Sampaio e Dr. 
Carlos Bernardes Mendes, 
sobressaindo-se, ainda, os peri
tos criminais federais Paulo Cé
sar Pires Fortes Pedrosa, Antô
nio Augusto Araújo e João Luiz 
Rangel Teixeira, assim como o 
técnico ..: ... 1 Artts Gráficas do 
DPF, Diogo Alves de Abreu. 

A Coordenação de Informáti
ca foi feita pelo agente Ruy Lo:.. 
pes Sena, tendo sido responsá
veis pela segurança aproximada 
do Papa os seguintes agentes~ Ri
cardo Napoleão Severino de Oli
veira, Sérgio Rodrigues Albu
querque, Luiz Carlos Thiesen, 
José Rinco Barbosa, Luís Carlos 
Custódio da Silva e Leoney Ro
drigues de Souza. 

Vários dos servidores que fi
zeram a segurança do Santo Pa-

O Secretário da Polícia Federal, Dr. Romeu Tuma, acompahado 
dos Drs. Celso Aparecido Soares e Onésimo das Graças Souza, agra
deceu pessoalmente ao Gerente de Relações Governamentais da 
FIAT, Dr. Jacques da Silva, pela cessão de dois "Alias", utilizados 
durante a visita de Sua Santidade. 

dre já haviam, inclusive, partici
pado do esquema montado du
rante a primeira visita de João 
Paulo 11 ao Brasil, em 1981. Eis 
a relação de outros agentes, tam
bém envolvidos na última visita: 
Paulo Torezani, Marcos Lopes da 
Cunha, Walberlino de Jesus 
Carvalho, José Márcio Gomes 
Santana, Carlos Alberto Macha
do, Evandro Carnaval Barroso, 
Moac_yr Bezerra da Silva, Eric
son de Souza Cardoso, José Pe
reira Barbosa Sobrinho, Daniel 
Lorenz de Azevedo, Davi Soares 
dos Santos, Leandro Tedoldi Mo
reira Lopez, Washington Aveli
no de Souza e David Martins de 
Godói. 

Tiveram o privilégio de diri-

gir os três papamóveis os se
guintes agente Alair Araújo Pe
reira, José Carlos Santiago Gui
marães, Jefferson Coelho Cas
tro, José Alexandre Seixas Ciro
lini e os motoristas José Cândido 
Rosa e José Martins. 

Pela total impossibilidade de 
divulgarmos todos os nomes face 
única e exclusivamente à in
questionável circunstância de 
espaço deixamos de mencionar 
os nomes de quase mil servidores 
do Departamento de Polícia Fe
deral, que com o mesmo zelo e 
profissionalismo, estiveram en
volvidos na segurança de Sua 
Santidade o Papa João Paulo 11, 
em todos os Estados por onde 
passou. 

Comprovada eficiência 
. A Polícia Federal se prepa

rou _. e muito bem ~ para parti
cipar da maior.operação já reali
zada par~ _proteger um alto dig· 
nitár1o. Nada menos de mil 
agentes foram mobilizados, para 
a pr9teção de Sua Santidade o 
Papa João Paulo 11, em todas as 
capitais por onde passou - em 
sua segunda visita oficial ao 
Brasil. Tudo foi feito, com preci
são, _P-ara evitar atentados. 

Além do bem treinado efeti
vo, a Polícia Federal (equipou-se 
com o que há de mais moderno 
em matéria de armamento, a fim 

de garantir plena segurança ao 
Papa. Armamentos tchecos, ale
mães e norte-americanos foram 
utilizados na opera~ão, gue tlãb 
dispensou carros blindados, com 
vidros à prova de bala e compu
tador, além de um helicóptero, 
para a eventualidade de desem
barque de Federais, em situa
ções de emergência. 

Além da Polícia Federal, a 
proteção a Sua Santidade in· 
cluiu homens do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica, bem 
como das Polícias Civil e Militar. 
Todos desenvolveram suas res-
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pectivas ações' de forma impecá
vel, comprovando o sucesso de to
do um exaustivo treinamento, 
realizado com profissionalismo, 
competência e garra. 

No âmbito da Polícia Fede
ral, o treinamento foi realizado 
na Academia Nacional de Polí
cia, dirigida pelo Dr. Paulo VIa- . 
tanabe, por indicação da Divisão 
de . Ordem Política e Social 
(DO"PS), tendo à frente o Dr. Nas· 
cimento Alves Paulino, chefe da
quela Divisão, a quem compete 
oferecer segurança aos altos dig-
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Os Federais fizeram estágio de reciclagem na 
Academia Nacional de Polícia ... 

... e demonstram, na prática, a eficiência de seu 
treinamento. 

nitários, durante suas visitas ao 
Brasil. 

Em portaria assinada pelo 
secretário da Polícia Federal, 
Dr. Romeu Tunúl, foi instituído o 
Estágio de Treinamento para a 
Segurança do Papa, com quase 
um mês de duração, envolvendo 
36 servidores policiais, lotados 
em órgãos Centrais e Descentra
lizados do Departamento. 

Durante o estágio, ministra
do pelos melhores quadros do De· 
partamento e por outros convida
dos especiais, os estagiários 
aperfeiçoaram conhecimentos e 
habilidades na utilização de ar
mas de fogo de diversos calibres: 
adquiriram nova experiência, na 
realização de manobras de veícu
los, em atividades ofensivas e de: 
fensivas; e também aperfeiçoa
ram conhecimentos sobre nor
mas de cerimonial, consideradas 
extremamente relevantes, no 
que tange ao esquema de 
segurança. 

Os estagiários receberam au
las de tiro, fru:entlo reciclagem 
sobre seus conhecimentos; aulas 
de defesa pessoal, aperfeiçoando 
suas habilidades para a defesa 
própria e de autoridades, em ca
sos de agressão, com ou sem ar
mas, além de aulas de direção 
ofensiva; e desenvolveram inten
so treinamento físico, tudo isso á 
fim de estarem necessariamente 
bem preparados, para a efetiva 
segurança de sua Sua Santidade 
o Papa. 

Do bem elaborado programa, 
preparado pelo Departamento de 
Polícia Federal, através do 
DOPS, e impe-cavelmente cum
prido pela Academia N acionai 
de Polícia, constaram, ainda, pa
lestras sobre a importância da 

Em todos os 
instantes 
constatou-se 
a dedicação e 
profissionalismo 
dos Federais. 

visita do Papa ao Brasil; cerimo
nial e etiqueta; coordenação de 
segurança da área; relaciona
mento com a imprensa; esquema 
de saúde; esq~ma de trans.Por~ 
tes; controles de estrangeiros; 
Direito Público Internacional, 
entr~ outros temas. 

A frente do estágio, esteve o 
Dr. Alberto tasserge (Delegado 
de Polícia Federal), que minis
trou as aula!i. de Segurança de 
Dignitários. A fr~te da egui:ee 
de tiro, esteve o Chefe da Seçao 
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de Armamento e Tiro, Agente 
Eurico Martins de Godói; a equi
pe de Defesa Pessoal esteve sob o 
comando do Professor GunJi 
Matshuuchi. O adestramento fí
sico foi feito pelo Agente Paulo 
Roberto Campos e a Direção De
fensiva esteve a cargo do 
Capitão-Bombeiro José Anício 
Barbosa Júnior. Também parti
ciparam do estágio peritos do 
Instituto Nacional de Crimina
lística, chefiado pelo Perito Luiz 
Eduardo Lucena Gurgel. 
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Equipamento moderno 

Os federais treinados na Academia Nacional de 
Polícia integram um Grupo de Elite, que se 
capacitou a utilizar, inclusive, helicóptero e 

modernos carros blindados, computadorizados. Esse 
Grupo de Elite acompanhou, de perto, todos os 

passos do Papa, inclusive seus deslocamentos no 
Papamóvel, dirigido por um Federal. 

O veículo foi fabricado em três versões, todos à 
prova de balas. Os três Papamóveis chegaram ao 
Brasil, trazidos em um avião Hércules, da FAB. 
Dois vieram da Argentina e um do Equador. Os 

veículos ficaram se revezando pelo País, à medida 
que o Papa foi visitando os 12 Estados, 

programados em sua viagem, a começar por Natal, 
no dia 12 de outubro. 

Alguns dos integrantes do Grupo de Elite, 
escolhidos a dedo, já fizeram a segurança de João 
Paulo 11, em 1980, quando realizou sua primeira 

visita oficial ao Brasil. Todos manifestaram-se 
·honrados com a oportunidade, não só de dar 

segurança a um alto dignitário do porte do Papa, 
como também de provar o profissinalismo dos 

integrantes da Policia Federal. 
No esquema de segurança, a presença de 
armas tchecas. alemãs e americanas. 

Digitação de imagem 
O técnico Marcos Chlen, da Updating- tecnologia de computadores, treinou o pessoal do Departa· 

mento, sobre a utilização da Placa de Digitação de Imagem, através da qual se registra a foto, junta
mente com os dados de determinado individuo. A apresentação do moderno equipamento. utilizado 
durante a visita do Papa, foi feita ao chefe da DOPS, Dr. Nascimento Alves Paullno, ao Dr. Celso Apa
recido Soares, que coordenou os Federais responsáveis pela segurança de Sua Santidade, e pelos 
agentes Waterlõo Zanettl Santarém e Laumar José Braga, que também participaram da equipe recru
tada naquela operação. 
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A maior alegria da Nestlé é participar de cada momento de sua vida. Fortalecendo laços 
de amizade que se renovam a cada novo dia e a cada nova história. 

'estli 
Sua vida, nossa história. 

. 
o 
~ . 
o . 



()s lemas lo Papa 

o Em Brasília 
Em Brasma, o altar foi montado na Esplanada dos Mlnlstt!rlos, em 

frente ao Convesso Nacional. O Presidente Fernando Collor, tendo 
ao lado a Primeira Dama. Rosane. assistiu él missa a qual também 
compareceram outras altas autoridades dos Três Poderes, entre as 
quais. o vice-presidente Itamar Franco, os presidentes do STF, Sldney 
Sanches: do Senado Federal. Mauro Benevides, e da Câmara dos De
putados, Ibsen Pinheiro. Por sua vez. as Polklas Civil. Militar e Fede
ral. com o apolo do Exh'clto, da Marinha e da Aeronáutica. estiveram 
Impecáveis, em sua tarefa de garantir a segurança de sua Santidade e 
a tranqüilidade para todos os fiéis, que deseJavam ver o Papa, em to
das as cidades por onde passou. 
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ll
redem:ocratização do 
País, as invasões de 
terra, a questão 

gena, a defesa da 
propriedade privada, a 
evangelização, a 
beatificação de Màdre 
Paulina, o Xll Congresso 
Eucarístico Nacional, o 
problema do menor 
abandonado e críticas à 
crise moral, ao aborto e à 
violência generalizada, 
assim como a defesa do 
celibato sacerdotal foram os 
principais temas abordados 
pelo papa João Paulo 11, 
durante seu giro por dez 
capitais, em sua segunda 
visita oficial ao Brasil. Eis 
os mais relevantes tópicos 
de cada pronunciamento do 
Santo Padre, cidade a 
cidade, a começar por 
Natal, onde chegou no dia 
12 de outubro, para 
encerrar o XII Congresso 
Eucarístico N acionai. 

REGIME 
DEMOCR'ÁTICO 

(Natal - dia 12) 

Ao agradecer ao clianceler 
Francisco Rezek, que o saudôu 
em seu desembarque, em Natal, 
em nomé do Presídente da Repú
blica, o papa João Paulo 11 mani
festou a alegria de retornar ao 
Brasil, vendo o País sob pleno re
gime democrático. E afirmou 
textualmente: "A Nação brasi
leira está se preparando para de
sempenhar um papel de grande 
releváncia entre os povos de todô 
o mundo. Isso decorre não só de 
sua dimensão territorial e das 
imensas potencialidades do seu 
solo. Mais importante é a rique
za humana de um povo que, em 
quase cinco séculos de História, 
vem crescendo à sombra de au
tênticos valores humanos e espi
rituais e que se prepara para en
frentar os desafios do Terceiro 
Milênio da era cristã''• 



CONGRESSO 
EUCARÍSTICO 

(Natal - dia 12) 
Sobre O XII Congresso Euca

rístico N acionai, Sua Santidade 
elevou preces a Deus, para que 
daquele evento, que teve como 
sede a capital do Rio Grande do 
Norte, "Nasçam firmes propósi
tos de renovação cristã e consoli
dação da fé do povo brasileiro 
nas verdades perenes que nos en
sinam a Santa Madre Igreja". E 
acrescentou, ainda em agradeci
mento à saudação que lhe acaba
ra de fazer o chanceler Francisco 
Rezek, em nome do Presidente 
da República: "O Papa deve con
fessar, Senhor Ministro, que sua 
maior alegria é poder estar nova
mente com todos os brasileiros, 
com os que professam a fé católi
ca, e com os outros que dela não 
comungam, mas todos unidos 
por estreitos laços de fraternida
de cristã". 

CONTRA 
INVASÕES 

(Sio Lurs- dia 14) 
Sua Santidade condenou a 

invasão de terras e fez defesa 
moderada na necessidade . da re
forma agrária no BrasiL Ele ci
tou textos bíblicos, para conde
nar aqueles que só almejam a ri
queza, fazendo, no entanto, algu
mas referências el<>giosas à pro
priedade privada. R falou clara
mente contra a invasão de ter
ras: "Ao Estado cabe o dever 
principalíssimo de assegurar a 
propriedade particular por meio 
de leis sábias, pois nem a justiça 
nem o bem comum consentem 
danificar alguém nem invadir 
sua propriedade, sob nenhum 
pretexto. 

EVANGELIZAÇÃO 
E COMUNIDADE 

(Goiânia ...J dia 15) 
Na Celebração da Palavra, 

abordando o tema "Evangeliza
ção e Comunidade", o Papa João 
Paulo II fez um apelo aos católi
cos para que colaborem com a 
"evangelização do povo de 
Deus" uma wz que, segundo 
disse, há escassez de sacerdotes. 
O Sumo Pontífice fez um apelo 
aos católicos, para que colabo
rem com a "evangelização dopo
vo de Deus". Na ocasião, o Sumo 

o Apoio irrestrito 
A Associação Nacional dos Delesados de Policia Federal 

agradece ao Jornalista lrlneu Tamanlnl, Coordenador Nacional 
da visita do Papa /alo Paulo 11, pelo apolo Irrestrito dado à Po
licia Federal e à revista PRISMA, durante a cobertura da via
gem do Santo Padre ao Brasil. Na foto, Tamanlnl despede-se 
do Papa, em Salvador. 

Pontífice recordou as vítimas do 
acidente radiativo com 10 césio, 
ocorrido em Goiânia, em 1987, 
pedindo à sociedade que ajude a 
superar seus problemas. O Papa 
encerou sua homilia solicitando 
aos fiéis que rezem pela unidade 
da Igreja. A visita do Papa 
atraiu cerca de 400 mil fiéis, à 
Praça da Bênção, instalàda no 
Estádio Se.rra Dourada, segundo 
estimativa da Polícia Metropo
litana. 

TEOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO 
(8tasilia - dia 1 S) 

Falando aos seminaristas, 
em Brasília, João Paulo II conde
nou os pensamentos dissidentes 
dentro da I~eja, criticando a 
chamada Teologia da Liberta
ção: também defendeu a proibi
ção do casamento dos padres. 
Aos seminaristas, pediu alinha· 
mento com as posições oficiais da 
Igreja, alertando contra "os de
vios de uma Teologia da Liberta
ção que pretende reinterpretar o 
depósito da fé com base em ideo
logias de cunho materialista e se 
afasta, grandemente, da verdade 
católica''. Houve dois momentos 
de grande emoção, durante a es
tada do Papa em Brasília. O pri-
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meiro foi quando ele esteve na 
sede da CNBB e assistiu à apre
sentação de uma banda formada 
por crianças surdas-mudas; o se
gundo foi durante a missa, na 
Esplanada dos Ministérios, 
quando o público cantou "Para
béns a Você", comemorando os 
13 anos de sua eleição para 
Papa. 

CONTRA O 
CONSUMISMO 

(Cuiabá - dia 16) 

O Papa João Paulo II voltou 
a condenar a onda de consumis
mo, afirmando que "o homem, 
tomado mais pelo desejo do ter e 
do prazer, do que pelo de ser e de 
crescer, consome de maneira ex
cessiva e desordenada". O Papa 
também abordou a questão do 
migrante, frisando, entre outras 
coisas, que "uma das principais 
dificuldades das pessoas de ou
tros Estados que procuram o Ma
to Grosso para morar são os 
grandes latifúndios". Ainda em 
Cuiabá, João Paulo II manteve 
encontro com os jovens, quando 
reclamou da dívida externa e do 
sistema de educação no País. 
Também esteve com os índios, 
que lhe pediram apoio para a de
marcação de terras. 
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CRISE MORAL 
{Cam~ Gl'..-.ckt- dia 17) 

O Sumo Pontífice condenou o 
aborto, os anticoncepcionais, as 
uniões ilícitas e a falta de •tuma 
au~ntica formação espiritual e 
moral". O Papa refletiu sobre o 
papel dos fiéis na estruturação 
da família, no trabalho e na ação 
sócío-política, alertando para a' 
"grave crise moral, que lioje em 
dia se abate de muitos modos so
bre a família brasileira". João 
Paulo 11 também manteve em 
Campo Grande \1-m encontro com 
os hansenianos" no Hospital São 
Julião. O clima foi de grande 
em~ão, contagiando a todos ·in~ 
clus1ve o próprio Sumo Pontífice. 
Os policiais, que acompanharam 
o Papa, também foram tomados 
de grande emoção. 

IEATI~ICAÇÃO 
(Adrlanópolls - dia 18f 

Durante a homilia da missa 
em que João Paulo 11 beatificou 
Madre Paulina - a primeira 
beata brasileira ...... o Santo Padre 
afirmou que "o Brasil precisa de 
santos, de muitos santos". E 
acrescentou que "a santidade é a 
prova mais clara, mais convin~ 
cente, da vitalidade da Igreja, 
em todos os tempos e em todos os 
lugares". Na comunhão, o Papa 
deu a Hóstia a várias pessoas, 
entre elas à telefonista Eloiza 
Rosa de Souza, de 49 anos, consi
derada curada pela Madre Pauli
na, ato que õ V áticano entendeu 
como milagre de Deus por inter
cessão da freira, que acaba de ser 
beatificada. 
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LEIS SOCIAIS 
(Ma-=eló - dia 19) 

Discorrendo sobre o tema 
"Trabalho e Moradia", João 
Paulo 11 criticou os proprietários 
de terra pelo "descumprimento · 
das leis sociais". Esta situação, a 
seu ver, leva o trabal~ador ruraJ 
a passar por "grandes apuros e 
in.compreensões": Em conse 4 

qüência, segundo salientou, au
menta o êxodo rural pata as 
grandes cidades, fazendo crescer 
as dificuldades para o trabalha
dor urbano. Sua Santidade elo
giou a Campanha da Fraternida
de deste ano, desencadeada pela· 
CNBB, cujo tema é "Solidarieda
de na Dignidade do Trabalho". E 
pediu à sociedade "doação mú
tua, generosidade e solida
riedade". 

CAPITALISMO 
(VItória - dia 19) 

Falando aos moradores da fa
vela do Lixão, em Vitória, João 
Paulo 11 afirmou que a Igreja re
pudia "o capitalismo selvagem e 
a corrupção dos poderes públicos, 
assim como ~violência ideológi
ca". Para Sua Santidade, o capi
talismo selvagem e a corrupção 
têm uma ·causa comum! "a pro
cura desenfreada do lucro- uni
da ao desrespeito pelo valor pri
mordial do trabalho e pela digni
dade do trabalhador". Ele co-· 
mentou os esforços que os favela
dos fazem para enfrentar as difi
culdades cotidianas, referindo-se 
diretamente aos mutirões para a 
construção de casas. 

\ 

• VIOLINCIA 
(Vitória - dia 19) 

Na homilia: da missa celebra
da na manhã do dia 19, em Vitó
~. João· Paulo ll condenou os 
atos de violência contra o ser hu
mano, como a tortura, os seqúes
tros e atentados. Na mesma oca
sião, o Sumo Pontífice também 
afirmou qué "~ Virgem Maria é 
o auxílio dos ·cristãos que cla4 

mam por mais justa e séria dis
brituição de bens que Deus en
tregou a todos os homens", sa
lientando que "a terra continua 
sendo repartida entre poucos e 
que a natureza, posta por Deus à 
diposição de toda a humanidade, 
continua sendo irràcionalménte 
agredida". 

SINCROISMO 
(Salvador - dla 20) 

o papa João Paulo n conde
nou o sincretismo religioso veri
ficado na Bahia e atril:iuiu a mis
tura de credos à "insuficiente 
formação religiosa de parcelas 
da população". Ele deu destaque 
à evangelização e exortou a Igre
ja a assumir o seu papel missio
nário. O Papa refletiu sobre a 
mistura de raças e culturas no 
País e defendeu a adoção dos va
lores católicos como modelos na 
estruturação e renovação das no-

. v as sociedades. No confronto · 
com as culturas vivas, de acordo 
com Sua Santidade, "o Evange
lho deve ter papel decisivo, 
impre~ndo-as com os valores 
cristãos". O papa João Paulo. 11, 
em sua segunda viagem oficial 
ao Brasil, veio em missão emi
nentemente evangeHzadora. 

[>[> 
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• Wojtyla, 
o predestinado 

A mãe de Wojtyla, Emília Kaczorowska, morreu quando o futuro Papa tinha apenas nove anos. O pai, 
que tinha o seu mesmo nome, era oficial do Exército austríaco. 

E 
sta estrofe profética foi 
escrita no ano de 1848, 
por Juliusz Slowaclii, 
considerado um dos três 

maiores poetas poloneses român
ticos·do século XIX:. Incrivelmen
te, 130 an:os após a inspiração 
poétíca: de Slowacki, no dia 16 de 
outubro de 1978 acabou se con
cretizando aquela "profecia", 
tornada pública em versos. 

Naquele dia, mês e ano, qua
se ao final da década de 70, o car
deal polonês Karol Wojtyla era 
eleito como o 264° Pontífice da 
Igreja Católica, Apostólica, Ro
mana, para surpresa não só dos 

mais de 700 milhões de católicos, 
mas de toda a humanidade. Afi
nal de contas, tratava-se do pri
meiro Papa de uma Nação esla
va e o primeiro não italiano elei
to desde 1552, decorridos mais 
de 455 anos. 

Originário de um país comu
nista, Wojtyla tomou-se o líder 
espiritual de toda a Igreja Cató
lica, substituindo o italiano Albi
no Lucianni (João Paulo 1), sur
preendentemente falecido após 
um curto pontificado que durou 
pouco mais de um mês: exata
mente 33 dias, após os quais foi 
encontrado morto, pela manhã, 
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em seu leito, tendo à mão um li
vro chamado "Imitação de 
Cristo". 

Quem primeiro o viu, já fale
cido, foi uma freira, que o assis
tia como sua camareira. A morte 
de Albino Lucianni gerou muita 
polêmica, tendo havido, inclusi
ve, versões de que fora assassi
nado, prontamente desmentidas 
pelo Vaticano. De qualquer mo
do, em meio às controvérsias, o 
premiado Diretor Cinematográ
fico Francis Ford Copolla levou a 

· versão para a tela, em seu Pode
roso Chefão 111, apresentando 
cenas em que a própria Máfia 

t>t> 



italiana, sabendo previamente 
de um aparente complô para as
sassinar João Paulo I, tentou, 
em vão, impedir a consumação 
do plano. 

Certamente, as cenas não 
passam de pura ficção, como rei
tera o Vaticano, com base na ne
crópcia realizada em Albino Lu
cianni, indicando haver ele fale
cido de mal súbito, quando 
dormia. 

Não foram ficção, no entanto, 
os atentados ~ que foi vítima 
seu sucessor, Karol Wojty la, que 
em homenagem ao próprio Albi
no Lucianni assumiu o nome de 
João Paulo 11, num preito tam
bém extensivo ao Papa Paulo VI, 
de quem ainda hoje é grande 
admirador. 

Foi com surpresa que o mun
do inteiro acompanhou, pela te
levisão, as cenas em que o jovem 
turco Ali Agca tentou matar 
João Paulo 11, quando era acla
mado pela multidão, nas ruas de 
Roma, episódio este acontecido 
no ano de 1981. Falou-se, à épo
ca, em razões políticas, mas tudo 
leva a crer que Agca, ainda hoje 
recolhido à prisão, sofria de dis
túrbios emocionais. O atentado, 
entretanto, ainda hpje é uma in
cógnita, quanto aos seus reais 
motivos. 

Eis a casa onde o futuro Papa Karol Wojtyla nasceu. ao lado da 
igreja onde depois foi batizado 

Acredita-se que o incidente 
nada tenha a ver com o fato de 
João Paulo 11 ser um "estrangei
ro", nos domínios da Santa Sé. 
Tanto que ninguém há de se es
quecer daqueles dias memorá
veis em que saiu a fumaça bran
ca da tradicional chaminé que 
anuncia para o mundo a ascen
são de um novo Papa. 

"Habemus Papam" -, anun
ciou o Cardeal Felici para o mun
do inteiro e para os milhares de 
fiéis congregados na Praça de 
São Pedro. Eram exatamente 18 
horas e 30 minutos do dia 16 de 
outubro de 1978. Após a surpre
sa do anúncio do nome do papa 
polonês- Wojtyla- a multidão 
concentrada na Praça prorrom
peu em aplausos, pouco impor
tando não tratar-se de um 
italiano. 

Homem simples, de origem 

O Significado 

Em sua primeira Comunhão 

humilde, seguidor dos ensina
mentos de Paulo VI e admirador 
de seu antecessor, João Paulo i, o 
cardeal Wojty~a, segundo co~sta, 
fez os mesmos votos de pobreza 
anteriormente feitos pelo gordo e 
risonho Angelo Roncalli, o Papa 
JoâoXXIll. 

O que significa " Papa", ou "Vigário de Jesus Cristo" -A primeira é uma expressão consagrada e 
formada pela primeira sílaba de cada uma das palavras do latim. Paator P11torum (Pastor dos Pasto
res). Já a palavra "Vigário" procede do latim Ylcea gerena, ou seja, "aquele que faz as vezes". Vigário 
de Cristo é, pois, aquele que faz as vezes de Jesus Cristo. 
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o Humildade 

Evidenciando esta têmpera 
de humildade, João Paulo ll re
cusou a tradicional cerimônia da 
coroação, como já havia feito o 
seu antecessor. Foi empossado 
em ato simples, durante Missa 
Pontificial, realizada na Praça 
de São Pedro, presenciada por 
uma multidão de mais de 250 
mil pessoas, e por milhões de te
lespectadores, nas mais diversas 
nações do orbe. 

Wojty la nasceu na Croácia 
no dia 18 de maio de 1920, mais 
precisamente na localidade de 
Wadowice. Seu país - a Polônia 
- é apenas um ano e meio mais 
velho do que ele, haja vista que o 
Estado polonês havia sido risca
do do mapa europeu entre 1772 e 
1795, e foi somente a partir do 
dia 11 de novembro de 1918, ao 
final da 1 a Grande Guerra Mun
dial, que a independência da Po
lônia foi proclamada, após sofrer 
150 anos de dominação. 

Paradoxalmente, apenas três 
meses após o nascimento de 
Wojty la, o novo Estado polonês 
já passava a enfrentar outro gra
ve problema: a;~ bolcheviques in
vadiram Varsóvia, mas o Exérci
to Vermelho foi derrotado em 
uma batalha ~e passou a ser de- . 
nominada de 'O Milagre de Vís
tula", porque através dela foi 
salva não só a Polônia, mas toda 
a Europa Ocidental. 



Com chapéu de papel à cabeça e calça curta, WC}Jtyla encena a 
peça teatral "Solteiro do Luar", no ano de 1938. A época, ele era 
estudante de Filosofia. 

Karol Wojtyla cresceu, pois, 
em meio à reconstrução de seu 
país. O amor pela liberdade, a to
lerância, a justiça social e a dig
nidade humana são marcas in
crustadas no seu caráter e até 
mesmo no corpo. Ele sofreu na 
própria carne a tragédia que se 
abateu sobre a Polônia, na 28 

Guerra Mundial, quando quase 
um terço de sua população foi di
zimada. Chegou até mesmo a co
nhecer os horrores do campo de 
concentração nazista de Ausch
witz, próximo à sua casa. Como 
se não bastasse, após o terror na
zista, enfrentou no seu pais o ta
carne do comunismo, pratica
mente V'arrído do mapa europeu, 
décadas ap6s, processo esse agili· 
zado com a recente queda do Mu
ro de Berlim, que causou uma re
viravolta em toda a: Europa -
principalmente a Oriental -, 
culminando com o esfacelamento 
do próprio Partido Comunista da 
União Soviética. 

sofrerá semelhante golpe, q:uan
do falecera sua mãe, vítima de 
ataque cardíaco. 

Cresceu o futuro Papa na pe
quena localidade de Wadowice, a 
50 quilômetros a Sudoeste de 
Cracóvia, com apenas 15 mil ha
bitantes; em seus 600 anos de 
existência. Na escola primária 
local, recebeu o apelido de Lolek, 
como ainda hoje é chamado, por 
companheiros de infância, nas 
vezes que teve oportunidade de 
voltar à Polônia, mesmo depois 
de eleito Papa, quando fez ques.
tão de retornar à sua cidadezi• 
nha natal. 

Em 1948, o Padre WoJtyla Ja· . 
mais pensara em um dia vlr a ser 
chefe de toda a IgreJa Católica 

o Desportista 

Na juventude, foi apaixona
do desportista, dando preferên
cia ao esqui e ao futebol, atuando 
reconhecidamente como um bom 
goleiro. Algumas vezes, segundo 
contam Reus velhos companhei
ros, chegt u mesmo a ser repreen
dido pelo vigário local, porque 
sua equipe jogava bolas que suja
vam as paredes da paróquia. 

· Era ele também conhecido 
por suajovialidade e veia poéti
ca, aliada a outra paixão: o cine-

Filho do ca_p!tão do Exército 
polonês, Karol Wojt)1a, e de uma 
piedosa mulher, de nome Emília 
Kaczorowska, o futuro Papa po
lonês foi batizado com o nome de 
Karol Jozef, recebendo então o 
nome paterno. O pai servira no 
Exército austríaco, antes da in
dependência. Seu falecimento, 
na primavera de 1941, represen
tou duro golpe para o ainda jo
vem Wojtyla, que passara toda a · 
adolescência ao lado do querido 
pai. Ainda criança, aos 9 anos, 

O Papa Paulo VI sagrou o Cardeal Karol Wo/tyla, em 1967, que 
dele rec~beu o barrete cardinalício 
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ma. Certa feita, após assistir à 
exibição de um certo filme, saiu 
cantando a trilha sonora, que di
zia: "Bárbara, tú és a única para 
mim; tú és a única mulher para 
mim. Todos os rapazes des
maiam quando te vêem, ,pois não 
existe outra igúal a ti... 

Muitos ·de seus colegas 
tomaram-se escritores ou poe
tas, alguns com grande fama na 
Polônia, entre os quais destaca
se Juliusz Kydrynski. Com ele, 
partiCipou .do "Fraternidade 
Teatral", o primeiro grupo de 
teatro de Cracóvia. Chegou, in
clusive, a ser protagonista da pe
ça "O Solterio do Luar", contra
cenando ao lado de uma jovem 
conterrânea de Wadowice. 

Em 1940, pouco antes de o 
pai falecer, foi um dos primeiros 
a se engajar no clandestino Tea
tro Rapsódia, como ator e co
produtor. Contam os amigos que, 
nesse período, Wojtyla chegou à 
namorar uma bela jovem da 
companhia teatral. . 

No mesmo período, durante o 
inverno de 1940, conseguiu o seu 
primeiro trabalho, em localidade 
próxima a Cracóvia. O trabalho 
era tão árduo que era considera
do por muitos como "trabalho es-

SÓ ELE É ASSIM 

cravo". Ao seu lado, estava o 
bom companheiro Kydrynski, 
amigo da poesia, do teatro e da 
dura vida. No ano seguinte, fo
ram transferidos para o Departa
mento de Purificação de Agua da 
mesma empresa, na cidade de 
Borek Falecki. Era também tra
balho árduo de operário, haja 
vista que sua roupa vivia cons
tantemente embranquiçada, pe- · 
la cal que usava, no processo de 
purificação da água. 

O Domingo negro 

Após tanta luta, o jovem 
Wojtyla, que já se havía iniciadd 
no estudo da filosofia, resolveu 
definitivamente. abraçar o sacer
dócio, para surpresa de muitos, 
pois embora sempre houvesse si
do muito religioso, nunca havia 
manifestado diretamente essa 
intenção. Iniciou, então, os seus 
estudos no seminário freqüen
tando-o à noite, enquanto traba
lhava durante o dia. Sofreu in
terrupções em seus estudos, du
rante o ano de 1944, por ocasião 
do levante de Varsóvia, com re
flexos em Cracóvia, que viveu o 
chamado "domingo negro", 
quando tropas da Gestapo e da 
SS nazistas invadiram cidades, 
passando a prender e a matar 
inúmeras pessoas. 

No início de 1945, mesmo 
após o fim da guerra, Wojtyla 
quase foi preso pelos russos, que 
se autodenominaram "libertado
res" da Polônia. Com o fim do 
conflito, encerrou seus estudos, 
ordenando-se padre no dia 1° de 
novembro de 1946, após longo 
período de estudos durante os 
quais foi sempre tido por seus 
professores como bom aluno, de
tentor das melhores notas. Pouco 
antes da ordenação, chegou a pu
blicar uma coletânea de poesias, 
tendo por título: "Canção do 
Deus Escondido". 

No mesmo ano da ordena~eão, 
o arcebispo de Crocóvia, Dom 
Adam Saphie, reconhecendo as 
virtudes e méritos de Wojtyla, 
enviou-o "a Roma, onde passou a 
estudar no Pontifício Instituto 
Angélicum. À época, jamais ima
ginara que, um dia, anos após es
sa primeira viagem ao exterior, 
viesse a se tornar Papa. 

Em 1948, retornou à Polônia, 
submetida ao regime stalinista. 

23 

Foi inicialmente vigário na pe~ 
quena cidade de Niegow'ic, a 200 
quilômetros de Cracóvia. Dez 
anos depois, em 1958, após final
mente defender tese de doutora
do; era sagrado Bispo. Nos anos 
seguintes, passou a lecionar, as-
1\Umindo a chefia do Instituto de 
Etica de Lublin, qúando tinha' 36 
anos de idade. 

No dia 4 de julho de 195~, foi 
nomeado Bispo Titular de Ombi 
e Auxiliar da Arquidiocese de 
Cracóvia. Continuou lecionando. 
Era, então, o mais jovem bispo 
da Polônia, com 38 anos. Em de
zembro de 1967, o· então Paºa 
Paulo VI nomeou-o Arcebispo de 
Cracóvia. Três anos após, foi ele
vado ao Colégio CardinalíCio, 
tornando-se um dos mais jovens 
cardeais de toda a Igreja 
Católica. 

Wojtyla chegou ao cardinala
to com a mesma sim_plicidade e 
espírito humilde de quando 
ordenou-se sacerdote. Na cerimô
nia de sagração, realizada na Ca
tedral do Castelo de Wawell,·es
tava ele calçando meias pretas, · 
ao invés das tradicionais meias 
vermelhas, protocolarmente usa
das pelos cardeais. 

Ao final da cerimônia, co
mentou desembaraçado: "Não 
foi tão ruim assim. Olhei os pés 
de todos os cardeais, e três deles 
tinham as meias pretas como as 
minlias". 

Padre humilde, Bispo humil
de, Papa humilde. Com esta mes
ma postura, Karol Wojty la dis
pensou pompa e glória, na ceri
mônia de uma coroação que não 
houve, quando foi eleito Papa, 
quando tinha apenas 58 anos de 
idade - o Sumo Pontífice mais 
moço da Igreja Católica, desde 
Pio IX, que assumiu 'com, 54 anós 
e pontificou durante 31 anos e 
sete meses. Não é difícil que 
João Paulo 11 repita a longevida
de na cadeira de Pedro - o pri
meiro Papa. Quem sabe, ele diri
girá a Igreja Católica avançando 
o próximo milênio. Disposição e 
saúde ele tem. E sorte tam,bém: 
já escapou até de atentados. -

0 NOTA DA REDAÇAO 

Nesta biografia, colhemos subsídios de 
texto e ilustração do livroJOÃO PAULO 11 
- O Homem de Cracóvla, de autoria de 
George Blazynski, tradução de Eileen 
Altmayer e Heloisa da Silva Peixoto. 



Deixe seu filho no banco de trás. 
Ele tem uma longa vida pela frente. 

Sentar no banco da frente significa muito 
para uma criança. Ela se sente realizada fazendo 
a mesma coisa que seus pais. Mas wcê sabe 
dos perigos que uma criança corre ao sentar na 
frente. E isso não é brincadeira. 

Quando wcê menos espera, o pior pode 
acontecer. Numa freada brusca, por exemplo, a 
criança que estiver sentada no banco da frente 
estará seriamente arriscada a ser a principal 

vftima. Fbis, no carro, a criança nunca está preo
cupada com o trânsito a seu redor. Ela está 
sempre mais interessada em brincar com os 
botões do rádio, em abrir e fechar as janelas 
ou em mexer nos espelhos retrovisores. 

Fbrtanto, não se deixe levar pelos caprichos 
do seu filho: deixe-o no banco de trás. 
Amanhã, ele vai agradecer por ter tido a chan
ce de crescer sem riscos e, mais que isso, vai 

lembrar da sua atitude quando os filhos dele 
quiserem sentar-se no banco da frente. 

Dirija com atenção e cuidado. A Volkswagen 
quer o melhor para wcê. 



Cresce expectativa 
sobre os concursos 

Os servidores do Departamento de Polícia Federal aguardam, 
com grande expectativa, decisão do Presidente da República, 

Fernando Collor, em relação à reivindicação para a realização 
de concurso público, a fim de solucionar a crescente 

defasage:rn de pessoal na Instituição. 

E 
rn novo contato com o 
ministro da Justiça, 
Jarbas Passarinho, o 
presidente da Associa-

ção N acionai de Delegados de 
Polícia Federal (ADPF), Nasci
mento Alvelt Paulino, reiterou 
pedido enca:rn'inhado a Sua E:!Cce
lência o Senhor Presidente da 
República, Fernando Collor, no 
sentido de viabilizar-se a amplia
ção dos cargos de Delegados de 
Polícia Federal, de Perito Crimi
nal Federal, de Agente de Polí
cia Federal e de Escrivães de Po
lícia Fedetal. 

A reivindicação da classe foi 
reforçada com apelo feito pelo 
chefe da Divisão de Repressão a 
Entorpecentes, Dr. Paulo de Ma
galhães Pinto, em depoimento á 
Comissão Parlamentar de lnqué-

rito destinada a investigar o nar
cotráfico. O apelo teve a melhor 
receptividade junto a todos os 
membros da CPI, que promete
ram irrestrito apoio à Polícia Fe
deral, por entenderem que a am
pliação dos efetivos é não só ne
cessária, mas urgente, em face 
da defasagem de pessoal na 
Instituição. 

Em contato mantido com o 
Presidente da República, o rela
tor da CPI, deputado Moroni 
Torgan, ouviu do Chefe da Na
ção o compromisso de que dará 
prioridade ao atendimento da 
reivindicação. 

REJEICÁO - Enquanta 
aguardam decisão favorável do 
Presidente da República, a Asso
ciação N acionai dos Delegados 
de Polícia Federal, assim corno 
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Em sua última 
audiência com 
o Ministro 
Jarbas 
Passarinho, o 
Presidente 
Nascimento 
Alves Paullno 
estava 
acompanhado 
do Dr. Oscar 
Camargo Costa 
Filho e do Dr. 
Mário Cassiano 
Dutra, tambêm 
membros da 
ADPF. 

todos os servidores do Departa
mento, lamentam a rejeição, pe
lo Congresso Nacional, de emen
da aditiva ao Projeto de Lei n ° 
1390, de 1991, emenda essa 
apresentada pelas lideranças do 
Partido Democrata Cristão, do 
Partido Trabalhista Brasileiro e 
Partido Democrático Social, ob
jetivando a criar novos cargos no 
Departamento. 

Ao agradecer às lideranças 
partidárias que deram apoio à 
emenda, o presidente da ADPF, 
Dr. Nascimento Alves Paulino, 
lamentou a "falta de sensibilida
de" dos demais parlamentares, 
responsáveis pela rejeição da ini
ciativa. Mas manifestou, ao mes
mo tempo, a convic~ão de que "o 
mal será corrigido , através de 
iniciativa do Presidente da 
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República, Fernando Collor. 
De acordo com a Emenda, fi

cavam criados no "Quadro de 
Pessoal Permanente da Secreta
ria de Polícia Federal do Minis
tério da Justiça os se~intes car
gos, nas classes inic1ais da car
reira de Policial Federal: 365 
cargos de Delegados de Polícia 
Federal; 358 cargos de Peritos 
Criminais federais; 2.081 cargos 
de agentes de Polícia Federal; e 
1.370 cargos de Escrivães de Po
lícia Federal. 

JUSTIFICATIVA- Foi a se
guinte a justificativa feita na 
apresentação de referida 
Emenda: 

"A Polícia Federal conta, ho
je, com apenas 6.047 (8eis mil e 
quarenta e sete) funcionários po
liciais. Tal número, inex_pressivo 
em relação à lotação ideal pre
vista originalmente para o Or-

O Outros temas 

gão, que foi estimada, em 1975, 
em 17.087 (dezessete mil e oiten
ta e sete) servidores policiais, 
compromete, sem dúvida, o de
sempenho satisfatório das mis
sões constituCionais cometidas à 
Polícia Federal. 

Agrava-se, entretanto, este 
panorama, com~ o crescente nú
mero de aposentadorias registra
dos na atualidade, além das eva
sões decorrentes de exonerações, 
demissões e falecimentos de fun
cionários. Re~stra-se, pois, que 
a compreens1vel demanda, por 
parte do Governo e da sociedade, 
pelos serviços da Polícia Federal, 
poderá encontrar, em breve, pon
to crítico de não atendimento, 
em face do reduzido efetivo poli
cial da Instituição. 

Cabe também consignar que 
a Polícia Federal vem tentanao, 
há cerca de quatro anos, junto ao 
Governo, obter autorização legal 

para efetivação de novas nomea
ções, indispensáveis à sua atua
ção. Desta forma, urge que seja 
adotado com a presente emenda, 
o conseqüente concurso público 
para o preenchimento dos cargos 
que _pra se propõe a criar. 

E bom ressaltar que a Orga
nização das Nações Unidas deci
diu, através da Resolução n ° 
.44/228 de dezembrojle 1989, con
vocar a CONFERENCIA DAS 
NACÕES UNIDAS SOBRE 
MEIO AMBIENTE E DESEN
VOLVIMENTO (CNUMAD), a 
ser realizada no Rio de Janeiro, 
no período de 1° a 12 de junho de 
1992. O Brasil terá, na oportuni
dade, um papel duplo: .o de anfi
trião do evento, com obrigações 
definidas pelo Acordo de Sede~~ 
o de país participante da CON
FERENCIA, na qualidade de 
Estado-membro da ONU. 

Face à relevância e abran
gência do evento, está sendo es
perada a presença de 170 (cento 
e setenta) delegações governa
mentais, de 50 (cinqüentá) dele
gações intergovernamentais (co
mo UNESCO, OEA, FMI, ... ) e 
quinhentas organizações não go
vernamentais, além de cerca de 
dois mil jornalistas e dez mil par
ticipantes, incluindo-se brasilei
ros e estrangeiros. 

Adicionalmente, por iniciati
va do Governo Federal brasilei
ro, serão realizados diversos ou
tros eventos, em períodos próxi
mos ao da · realização da confe
rência nos quais haverá a parti
cipação de chefes de Estado e 
parlamentares de outros países. 
Como país anfitrião, cabe ao 
Brasil, dentre outras ações, asse
gurar a imunidade diplomática e 
oferecer segurança aos partici
pantes, cuja operacionalização 
está a cargo da Polícia Federal. 
Tem-se que dotar a Polícia Fede
ral de meios para suportar tama
nha responsabilidade". 

] 
Em seu contato com o ministro da Justiça, 

Jarbas Passarinho, o Dr. Nascimento Alves Pau
lino estava acompanhado dos Drs. Oscar Camar
go Costa Filho e Mário Cassiano Dutra, também 
associados à ADPF. Além de reforçarem a rei
vindicação relacionada com o aumento do efeti
vo, eles trataram de out:ras questões, como a iso
nomia salarial dos delegados de Polícia Federal, 
em relação ao Ministério Público Federal. 

realidade brasileira porque, de acordo com o Dr. 
Nascimento Alves Paulino, a atividade-fim da 
Instituição não· mereceu a devida atenção quan
do da Reforma Administrativa promovida pelo 
ministério da Justiça. 

Reivindicaram, ainda, a implantação de uma 
estrutura mais adequada para a Secretaria de 
Polícia Federal, a fim de melhor coaduná-la à 
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Deram também a conhecer ao Ministro Jar
bas Passarinho projetos elaborados pela DOPS, 
voltados para a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - a 
EC0-92 - a realizar-se no Rio de Janeiro; e ou
tro denominado Pró-Amazônia. 



O MJ analisa a GOE 

Aguardando provimento, 
encontra•se ainda na Consultoria 
Jurídica do Ministério da Justiça; 
a qual foi entregue pelo Secretário or. Ronieu Tuma, documento enca
minhado pela Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal, 
através de seus advogados, solici
tando a imediata averbação, na fo
lha de pagamento, da chamada 
Gratifica~ão por Operações Espe
ciais (GOE). 

Em sua fundamenta@o, os re
presentantes d~ ADPF, Drs. João 
José Cury e V aldeir Mendes de 
Matos esclarecem que, de modo al
gwl!, a concessão desse adicional -
90'!f do vencimento 'do cargo efetl• 
vo, pelo exercício de atividades de 
risco a que estão sujeitos os profis
sionais Delegados de Policia Fede
ral - contraria a legisla~ão em 
vigor. 

Lembraram, a propósito, que a 
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 
1,990, que criou o Regime Jurídico 
Unico dos Servidores Públicos, dis
põe, em seu artigo 42: "Nenhum 
servidor poderá perceber, mensal
mente, a título de remuneração, 
import!ncia superior à soma dos 
valores percebidos como remunera
ção, em espécie, a qualquer título, 
no âmbito dos respectivos poderes, 

pelos Ministros de Estado, por 
membros do Congresso N acionai e 
Ministros do Supremo Tribunal 
Federal". 

Ressalvaram, no entanto, os 
Drs. C\llj" e Valdeir que o par~a
fo único i:leste mesmo artigo de1xa 
a salvo das restrições nele conti
das, bem como na Lei anterior ..... de 
n° 7.923/89 - o adicional pelo 
exercício de atividades insalubres, 
perigosas ou penosas, grafado, pela 
Lei específica, como Gratificação 
por Operações Especiais. 

- A própria Lei, portanto, ao 
conferir esse adicional, sustenta 
que os filiados da re~uerente exer
cem suas atividades ' com periculo
sidade e em caráter permanente, 
em face da integral e exclusiva de
dicação às atividades do cargo", 
ponderam os advogados. 

E mais adiante, expuseram os 
Drs. Cury e V aldeir, no documento 
encaminhado ao Secretário Romeu 
Tuma, posteriormente entregue à 
Consultoria Jurídica do Ministério 
da Justiça: "A conclusão é clara e 
não deixa dúvidas de que a Lei es
pecífica disciplinou a questa'"'b, 
quanto aos fihados da requerente, 
inclusive definindo o quantum per: 

centual devido, no § 1° do artigo 15 
de referida Lei, nos seguintes 
termos: 

§ 1 ° - d valor da gratificação 
corresponde a 90% (noventa por 
cento) do vencimento do cargo 
efE!tivo". 

De todo o exposto, espera a Re
guerente (Assoctação N acionai dos 
Delegados de Polícia Federal) que 
Vossa Excel~ncía(o Dr. Romeu Tu
ma) se digne a mandar averbai na 
folha de pagamento de seus filia
dos o percentual de 90% do venci
mento do cargo efetivo, como adi
cional pelo exercício de atividadeS' 
de risco a que estão sujeitos os seus 
filiados, grafado pela Lei específica 
como Gra~ificação por Operações 
Especiais (GOE) - concluem os 
advogados. 

Falando sobre o assunto, o Pre
sidente ds. ADPF, Dr. Nascimento 
Alves Paulino, manifestou a certe
:ta de que os consultores jurídicos 
do Ministério da Justiça estarão 
sensíveis à clareza do doeumento 
que, no seu entendimento, não dei
xa dúvidas quanto à pertinência e 
legalidade do pleito. "E o próprio 
texto da Lei que manda que assim 
seja feito", asseverou o Presidenté 
daADPF. -

VA.A I G @•i• CRUZEIRO 

CREDI IG 
20% de entrada e o restante em até 10 meses. 

Juros da TR + 0,5% ao mês sobre o saldo devedor, desde que a prestação não seja inferior a Cr$ 20.000,00. 
• Consulte seu Agente de Viagens ou a Varig/Cruzeiro. · 
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Aposentados 
Eles merecem a atenção e o reconhecimento da Nação, 

pelo tanto que,fizeram em benefício do Brasil e da 
Instituição. E dever de justiça que eles recebam 

proventos integrais, sem abatimento algum. Nada, pois, 
mais justo do que a liminar que lhes foi concedida. 

A Associação Nacional dos 
Delegaos de Polícia Federal, 
através de seus advogados, oh· 
teve liminar em Mandado de 
Segurança, impetrado junto à 
16 V ara da Justi~a Federal de 
Brasília-DF, no sentido de que 
tddos os Delegados d~ Polícia 
Federal aposentados não so
fram mais nenhum tipo de 
abatimento em seus proven
tos, a partir da concessão da 
referida medida, ocorrida no 
dia 7 de outubro de 199!. 

Portanto, com esta medida 
judicial, os Delegados aposen
tados passarão a perceber, do
ravante, proventos integrai~, 
sem a aplicação do artigo 42 
da Lei n° 8.112/90. Segura
mente, a liminar será confir
mada no mérito do Mandado 
de Segurança nd 91.242810, 
g_ue ora está em curso na 7a 
Vara Federal de Brasília-DF, 
que tem como titular o MM. 
Juiz Novely' Vila Nova da Sil
v~ :geis. 

' Os advogados da Al>PF es
tão otimistas, vendo perspec
tivas de êxito, em razão de 
que '1as aposentadorias foram 
consolidadas no tempo. Deste 
modo, estão configurados os 
princípios do ato jurídico per
feito e do qireito adquirido'', 
segundo afrrmou o Dr. João 
Curx, em entrevista à 
PRISMA. 

Os Drs. João Cury e Val
deir Mendes de Matos apre
sentaram a seguinte funda
mentação: 

"Por ocasião dos atos da 
aposentadoria dos filiados à 
Entidade, os mésmos levaram 
para a inatividade, sob a for
ma de vantagem especial in~ 
corpQrada, o percentual de 
20% (vinte por cento), que pas
saram a incidir diretamente 
sobre os seus vencimentos in
tegrais, por força do que esta
belecia o artigo 184, incisos I e 
U, da Lei 1.711152, verbis: 

ArtÍgd ru .... o funcioná· 

rio que contar 35 anos de ser
viço será aposentado: 

I - com provento corres
pondente ao vencimento ou 
remuneração da classe ime
diatamente superior; 

11 - com provento aumen
tado de 20% quando ocupantE! 
da última classe da respectiva 
carreira; 

111 - com a vantagem do 
inciso li, quando ocupante de 
cargo isolado se tiver perma
necido no mesmo durante três 
anos". 

A vantag~ltl pessoal ora 
descrita foi objeto de inclusão 
nos cálculos da:~ proventos sob 
o argumento de que os venci
mentos dos Delega4os de Polí
cia 1ederal ap~ntados não 
poderiâm ultrapassar o teto 
de remuneração estabelecida 
em Lei e pela. decisfto judicj,p.l; 
proferida na Medida Cautelâr 
no X'll-1034/89, 

Esse entendimento, toda
via, não pode prosperar por
que fere ato jurídico perfeito e 
acabado, como também afron
ta o direito adquirido, disposi
tívos constitucionais que res· 
guardam quaisquer atos pos
teriores incidentes sobre si
tuações já constituídas no 
tempo, como é o caso dessa 
vantagem. pessoal. 

Cabe assim, a observância 
desses princípios, quando da 
~labora~ão dos cálculos de cré· 
ditos e débitos dos Delegados 
de Polícia Federal, aposenta
dos, el(cluindo do teto da re
muneração a vantagem de 
20%, prevista no art. 184, da 
Lei n° 1.711152. A referida 
vantagem continua mantida 
no art. 192, incisos I e 11, da 
J..ei n° 8.112, de 11 de de:~:ern
bro de 1990. 

Observa-se que a vanta
gem adicional do art. 184, in
cisos I e 11, da Lei n°. 
1. 711/52, passou a ser a vanta-
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gem pessoal prevista nos inci
sos I e 11, do art. 19~~ da Lei 
n° 8.112, de 19?{)- NOVO Re
gime Jurídico Unico dos servi
dores públicos federais, cujo 
enunciado é o seguinte: 

''Artig'o 192 - O servidor 
que contar tempo de serviço 
para aposent~doria com pro
vento integral será aposen
tado: 

I - com a remuneração do 
padrão da classe imediata
mente superior àquela que se 
encontta posicionado~ 

11 - quando ocupante da 
última classe da carreira, com· 
a remuneração do padrão cor
respondente, acrescida da di
ferença entre esse e o padrão 
da classe imediatamente 
anterior''. 

O próprio Governo reco
nhece que aquela vantagem 
pessoal está excluída do teto 
de remuneração conforme 
consta do projeto de Lei n° 
910, de 1991, Mensa~em n° 
209/91, do Poder Executivo 
(anexo Ij. 

Assim exposto e feitas es
sas considerações de natureza 
legal, a Associação N acionai 
de Delegados de Polícia Fede
ral, que representa todos os 
seus filiados,' requer a V.Sa., 
que sejam exchúdos do teto de 
remunera-ção, as seguintes 
vantagens: 

I · A vantagem pessoal já 
deferida aos Delegados de Po
lícia Federal, aposentados, 
por força do artigo 184, inci:. I 
sos I e 11, da Lei n° 1.711, de 
1952; 

11 - A vantagem ~ssoal 
de que trata os incisos I e 11, 
do artigo 192, da Lei n° 8.112, 
de 1990 (Re~me Jurídico Úni
co aos seTVJ.dores públicos fe
derais), para os Delegados que 
se aposentarem e para aque
les que vierem a se aposentar 
com base nesses dispositivos. -
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O 5ecretárlo 
Romeu Tuma 
compareceu à 
CP/ que 
Investiga o 
Extermlnio de 
Crianças e de 
Adolescentes, 
presidida pela 
Deputada Rita 
Camata, do 
PMDBdo 
Espírito · sànto, 
e cuja Relatora 
é a Deputada 
Fátima Pelaes, 
do PFL do 
Amapá. 

Federais preocupados 
com situação do menor 
Evidenciando a preocupação do Departamento de Polícia Federal 

em relação ao problema do menor, o Secretário .Romeu Tuma 
defendeu, na CPI que_ Investiga o Extermínio de Crianças e 
Adolescentes, penas mais rígidas para todos os que utilizem 

menores ein suas ações criminosas. 
o ·depor na Comissão Par
lamentar de Inquérito que 
investiga o extermínio de 

ças e Adolescentes, o secre
tátio da Polícia Federal, D:r, Ro
meu Tuma, defendeu mudança 
na legíslaçáo, de modo a punir 
cdm J1enas mais pesadas as qua
drilhas, ou gangues, que utili
zem menores em suas ações cri
minosas, como o tráfico de entor
pecentes, entre outros. 

-Nós acreditamos que deva 
haver um agravante . das penas 
para as quadrilhas que usem me
nores, em qualquer tipo de deli
tos. Vemos, hoJe, os chamados 
"pivetes'1 sendo utilizados em 
assaltos, servindo de abordado
res de pessoas, para que os maio
res possam perpetrar seus cri
mes. Existem verdadeiras qua
drilhas de menores, provavel
mente a serviço de marginais. 
individualmente - afirmou o 
Dr. Romeu Tuma. 

Comentou, a propósito, que, 
em sua última viagem a Guaja-

ramirim, os juízes e o Ministério ses casos é dos Estados, onde ve
Público externaram-lhe uma nham a ocorrer tais fatos, mas 
grave preocupação: grande nú- que poderia haver uma ação con
mero das prisões de transporta- junta, desde que a Polícia Fede
dores de quantidades mais redu- ral fosse oficialmente solicitada. 
zidas de pasta de coca ou da coca A propósito, informou o Dr. · 
propriamente dita envolviam Romeu Tuma que, por orienta
quase exclusivamente menores, ção expressa do próprio Presi
por serem eles inimputáveis. · dente da República, está a Polí-

ASSASSINAT-08. _ Acatando cia Federal elaborando, junta
mente com as diversas Secreta

sugestão da CPI, no sentido de rias de Segurança Pública dos 
que o Governo Federal trabalhe Estados, um Plano N acionai de 
em ação conjunta com os gover- Segurança Pública, que terá um 
nos estaduais, nurn es(orço para , ·1 · 1 d d' d 
tentar diminuir a violência con- capitu 0 mtegra mente e Ica 0 

à prevenção de assassinatos de 
tra·o menor, admitiu o Dr. Ro- menores. 
meu Tuma que a Polícia Federal Demonstrando sua preocupa
pode dar esse auxílio aos Esta- ção com 0 problema, 0 presidente 
dos, todas as vezes que fdr Fernando Collor tem realizado 
solicitada, freqüentes reuniões setoriais, 

Indagado sobre o que está a para discutir a situação da crian-
Polícia Federal fazendo em rela- ça e do adolescente no País, a fim 
ção às denúncias de envolvimen- de ter certeza da continuidade de 
to, inclusive de policiais, em gru- · providências adotadas, para fa
pos de externúnio de menores, zer prevalecer as determinações 
esclareceu o secretário•que a res- · do novo Estatuto da Criança e do 
ponsabilidade na apuração des- · AdoleScente. 

. [>[> 
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Criança abandonada, 
uma questão política 

Dlproblema da violência contra o menor exige uma 
solução política, em nível de Governo. Esta a opi
nião externada pela Deputada Rita Camata, que 

_ preside a CPI que investiga o extermínio de crian
ças e de adolescentes. Ela acha que a CPI já trouxe al
guns resultados práticos, entre os quais, o fato de retirar 
o problema do menor das páginas policiais, para fazê-lo 
freqüentar as páginas do noticiário político. Eis a 
entrevista: ' 

PRISMA-Nós sabemos que 
a CPI que investiga o extermínio 
de crianças e de adolescentes, 
presidida (for Vossa Excelência, 
continua em seu curso normal de 
trabalhos, caminhando para o 
seu final. Já existe algum fruto 
concreto do trabalho até agora 
realizado? 

RITA CAMATA- Não tenho 
dúvida de que a criança passou a 
ocuJjar um espaço, não só em ter
mos de mídia. Ela saiu da página 
policial e passou a freqüentar as 
páginas políticas. E nós estende
mos que este é um problema polí
tico, que exige decisão política 
dos governantes deste País. 
Trata-se de se decidir dar ou não 
prioridade às políticas básicas de 
atendimento a criança e ao ado
lescente, em nosso País. 

PRISMA ._;_ Houve alguma 
outra conquista? 

RITA CAMATA ~ Inegavel
ment~ ao longo dos depoimentos 
já apresentados à Comissão tive
mos oportunidade de detectar 
várias conquistas. Tivemos, por 
exemplo, a retratação do presi
d~nte do Clube dos Lojistas do 
Rio de Janeiro, dr. Sílvio Cunha, 
que no início do ano deu uma de
claração, no sentido de que ' 1ma~ 

importante da sociedade, em um 
Estado como o Rio de Janeiro. 
Em seu depoimento, o dr. Sílvio 
Cunha chegou a referir-se ao epi
sódio como "uma página negra" 
de sua vida, e que ele não deseja
va jamais ter o infortúnio de 
repeti-la, não pretendendo ferir 
sua consciência. 

PRISMA - A nível ae Go
verno, Vossa Excelência vê algu
ma ação paralelamente ao traba
lho da CPI? 

Rita Camata - Realmente. 
Nós estamos sentindo os Gover
nos Federal e Estaduais dizendo
se sensibilizados com a questão, 
levantando dados para ver o que 
se pode fazer para resgatar a 
criança e o adolescente da péssi-

ma situação em que se encon
tram submetidas. Então, com to
do o debate que está sendo trava
do no âmbito da CPI, entenden
mos que a Comissão está servin
do não apenas de instrumento 
para legitimar as denúnicas da 
falta de políticas base na área de 
educação e de saúde, mas tam
bém para legitimar e sensibili
zar a consciência da sociedade 
brasileira, a fim de que ela en
xergue a realidade cruel e triste, 
envolvendo, milhões de crianças 
e de adolescentes, condenados a 
não terem o direito de cidadania 
assegurado. 

PRISMA - Deputada. Em 
algum instante, a CPI questio
nou a validade do Estatuto do 
Menor e do Adolescente, ou o en
dossa literalmente? 

RITA CAMATA- Nós não 
temos dúvida nenhuma ~ e não 
somos só nós- do apoio irrestri
to da sociedade ao Estatuto do 
Menor e do Adolescente. Trata
se de uma lei que mobilizou o 
País inteiro, desde o período da 
Assembléia Nacional Consti
tuinte, quando foi consagrada a . 
prioridade absoluta à criança e 
ao adolescente. Esse Estatuto 
veio regulamentar um artigo já 
inserto na nova Constituição. 

PRISMA - Entende Vossa 
Excelência que o Estatuto vem 
sendo satisfatoriamente 
cumprido? 

Rima Cantata - Aí está o 
problema. Nós temos absoluta 
convicção de que se for cumpri-

. tando um pivete, se estaria fa
zendo um bem à sociedade''. 
Além de retratar-se, ao depor ,na 
CPI, o dr. Sílvio Cunha fez o 
mesmo, em toda a mídia brasilei
ra, ao recQnhecer a gravidade de 
sua declaração. Tratava-se, in
questionavelmente, de uma de
claração muito séria, porque ex
pressava uma concepção de 
quem representa um segmento 

O Deputado Célio de Castro, do PSB de Minas Gerais, e a Depu
tada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, são dos mais com
bativos membros da CPI da Criança e do Adolescente, presidida pe
la Deputada Rita Camata, do PMDB do Espírito Santo. 
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do, d Estatuto poderá dar oportu
nidade às crianças e aos adoles
centes que estão, hoje em dia, 
praticamente ao relento. Eles 
precisam ter a oportunidade de 
vislumbrar a perspectiva de fu
turo. A sociedade precisa se pre
venir para que outras milhões de 
crianças não venham a sofrer es
te mesmo destino dos que hoje 
perambulam pelas ruas. Senti
mos, é bem verdade, uma· certa 
dificuldade na concepção desta 
mudança profunda representada 

·pelo Estatuto, em contraposição 
à lei anterior, ao Código do Me
nor. Estas dificuldades de inter
pretação, de entendimento e de 
implantação é, infelizmente, vi
sível em toda parte. 

PRISMA - Quais outros as
pectos são motivos de preocupa
ção da CPI? 

RITA CAMATA- A Comis
são está atenta para o desprepaJ 
ro e até mesmo a omissão dos ór
gãos públicos, em relação ao pro
blema do menor e do adolescen
te. Em relação a este aspecto, es-

tamos fazendo grave questiona
mento, devendo merecer rele
vância, na abordagem do relató-
rio final da CPI. · 

PRISMA - Pretende Vossa 
Excelência solicitar prorrogação 
para o prazo de encerramento 
dos trabalhos da Comissão? 

RITA CAMATA - Regimen
talmente, os trabalhos da CPI 
deveriam ter-se encerrado no dia 
27 de outubro. Entretanto, solici
tamos a prorrogação do prazo, a 
fim de garantir, apenas, a dis
cussão e aprovação do relatório, 
o que não implicará, de modo al
gum, em mudança no roteiro dos 
trabalhos, na tomada de 
depoimentos. 

PRISMA - Quais as autori
dades ouvidas? 

RITA CAMATA - No pri
meiro momento, ouvimos as au
toridades não governamentais e, 
em seguida, as autoridades go
vernamentais, entre as quais, o 
presidente do Centro Brasileiro 
da Infância e do Adole~cente, ór
gão que elabora e executa as po-

Membros da CPI 
Presidente: Deputada Rita Camata 

Vice-Presidente: Deputado Laerte Bastos 
Relator: Deputada Fátima Pelaes Célia Mendes- AC 

BLPFUPRN/PSC/PMN/PST Paulo Hartung- ES 

Titulares Suplentes 

líticas do setor; o ministro das 
Relações 'Exteriores. Francisco 
Rezek ... 

PRISMA - O Chanceler foi 
questionado sobre a adoção ile
gal de menores, por es
traJ!geiros? 

RITA CAMATA . - Inevita
velmente, a questão da adoção 
por estrangeiros foi um dos te
mas em debate, quando da pre
sença do Ministro das Relações 
Exteriores. A CPI tem recebido 
várias denúncias, no sentido de 
que não há um controle sobre es
tas adoções por estrangeiros. 

PRISMA - Quais outras au
toridades governamentais serão 
ouvidas? 

RITA CAMATA - Ouvire
mos o ministro da Justiça, Jar
bas Passarinho; já ouvimos o se
cretário da Polícia Federal, dr. 
Romeu Tuma, Subordinado ao 
ministro da Justiça; e ouvire
mos, fmalmente, o ministro ex
traordinário da Criança, Alceni 
Guerra, também ministro da 
Saúde. 
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Flávio Arns • PR 
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Jurandyr Paixão -SP Said Ferreira • PR Eduardo Braga- AM Jair Bolsonaro • RJ Ana Camata- ES Wanda Reis- RJ 

POT PL 

Célio de castro (PSB)- MG José Belato -MG 
Robson Tuma- SP Ricardo Izar • SP 

Regina Gordilho -RJ Lúcia Braga • PB 
Laerte Bastos -RJ Marino Clinger • RJ Secret6rla: Ana Clan. 
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''Trapalhão'' 
defende 
crianças Renato Aragão, 

Recém-empossado no cargo o .. "Didi M~có:: 
de representante especial da dos Trapalhoes ' 
U~ICEF, par~ a criança br~si- esteve com o 
leua, o comediante "Trapalhão" Presidente 
Renato Aragão, também conhe- Mauro 
cido como Didi Mocó, acompa- Benevides, 
nhado do ator inglês Roger Moo- acompanhado de 
re - um dos intérpretes do perso- Ro_~er Moore, '?, 
nagem James Bond - foi recebi- 1\gente 007 
do pelo Presidente do Congresso 
Nacional, Senador Mauro Bene
vides, a quem pediu apoio do Po
der Legislativo à criança 
brasileira. 

Renato Aragão entregou ao 
Presidente do Senado Federal 
documento em que pede a urgen
te aprovação da lei que permiti
rá a instalação do Conselho Na
cional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Na Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado, o 
projeto, originário do Executivo, 

, 

teve parecer favorável do sena
dor Jutahy Magalhães, do PSDB 
da Bahia. 

No mesmo documento, o cea
rense Renato Aragão denunciou 
a existência de uma "intentona 
menorista que, a pretexto de re
ver a Constituição, tenta trazer 
de volta o Código de Menores", 
por ele qualificado de fascista. 
Por determinação do Presidente 
Mauro Benevides1 o documento 
foi lido em Plenáno, para conhe-

cimento de _todos os Senadores. 
Ao final da reunião, o Presi

dente Mauro Bene\1des garan
tiu o empenho do Senado, no sen
tido de fazer com que se cumpra 
o Estatuto da Criança e do Ado
les<!ente. Muitas crianças acorre
ram ao Gabinete do presidente 
do Senado, dando um tom festivo 
â presença de Renato Aragão e 
de Roger Moore, outro represen
tante da UNICEF na sede do 
Congresso Nacional. 
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Geração de deserdados 
"Uma geração de deserdados".É como o*Dr. João Cury 

considera os mais de 36 milhões de crianças e 
adolescentes carentes ou abandonados espalhados por 

este imenso País. Pivetes, trombadinhas párias ou 
simplesmente meninos de ru.a. Neste artigo, o Dr. João 
Cury analisa o problema, concluindo que sua solução 

dependerá de políticas continuadas, a serem 
prioritariamente executadas por vários e sucessivos 

governos, sem conotação política opu ideológica. 

Infelizmente, 
estamos a ob
servar, na rea
lidade brasilei
ra, um quadro 
chocante, em 
relação ao me
nor abandona
do. Até o mo
mento, nem os 
órgãos do Go
verno nem a so
ciedade civil 
encontraram 
alternativas 
para colocar es
ta questão sob 
controle, não 
obstante a vi
gência do Esta
tuto da Criança 
e do Adolescen
te, resultante 
da nova Carta 
Constitucional. 

São mais de 
36 milhões de 
menores, espa
lhados por todo 
o território na
cional, sem 
perspectivas se
guras de um 
dia virem a 
usufruir da ci-
dadania, ou de virem a se trans
formar em cidadãos úteis à socie
dade e a si próprios. Todas as po
líticas públicas até então postas 
em prática falharam. 

As origens deste fenôme
no estariam localizadas no 
chamado capitalismo selvagem, 
ou seria ele apenas uma das fa
ces de um terrível drama social, 
vivido por milhões de seres hu
manos, com reflexo em toda a so
ciedade? Evidentemente que ou-

Advogado militante, 
0 Dr. Jojo Cury 

é membro da ADPF 

tros fatores estão correlaciona
dos, situando-se nos campos so
cial e político. 

Estamos convictos de que es
ta questão não deve ficar restrita 
às mstituições governamentais. 
A sociedade civil tem a sua par
cela de responsabilidade. O pro
blema tem raízes profundas e re
verter esse quadro caótico certa
mente será tarefa para várias 
gerações. 

Os especialistas que se de-
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bruçam na análise do fEmômeno 
destacam várias causas, entre as 
quais, a industrialização, a mi
gração interna desordenada, fa
ce ao êxodo rural; o analfabetis
mo, a desagregação da família, a 
violência urbana, a opressão do 
capitalismo e a concentração da 
renda, nas mãos de poucos, sem 
contar o despreparo das institui
ções públicas para lidar com o 
menor. 

Constata-se, assim, que o dis
curso institucional, por mais 
bem intencionado que seja, não 
conse~iu, ao longo do processo 
históriCO, reverter ou quando 
menos eliminar a avalanche so
cial causada pela marginaliza
ção da criança. Constatamos, en
tão, que as políticas de bem-estar 
do menor, que ao longo do tempo 
adotaram práticas repressivas e 
assistencialistas, trasforma
ram-se em círculo vicioso do sis
tema institucional, dentro do se
guinte roteiro: rua, polícia, in
ternat~, delegacia, centro de 
triagem e juizado. 

Este procedimento institu
cional, face a observações de as
sistentes sociais, necessita ser 
rop1pido, mediante a modifica
ção de todos os elos que o com
põem. Trata-se, para muitos es
tudiosos, de um círculo perverso, 
que muito pouco ou quase nada 
tem conseguido em termos de 
reestruturação da personalidade 
da criança . . 

Pesquisadores como Antônio 
Costa entendem que, sendo ele 
abandonado ou carente, deve o 
menor ser reconhecido por "ci
dadão", cabendo ao Estado 
garantir-lhe proteção como, in
clusive, preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Entre
tanto, o que assistimos, estarre
cidos, é o crescimento, cada vez 
em maior número, dos chamados 
meninos de rua, espalhados Bra
sil afora, notadamente nos gran
des centros. 

Constituem uma verdadeira 
legião de famintos; filhos sem 
pais ou mesmo órfãos de pais vi
vos. Classificados pela sociedade 
como trombadinhas, maloquei-
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ros, párias, infratores ou sim
plesmente pivetes, eles peram
bulam pelas ruas, procurando 
restos de comida nas latas de li
xo, pedindo esmolas, limpando 
pára-brisas dos carros, ou mesmo 
praticando roubos e furtos e até 
mesmo assassinatos, como já se 
tornam cada vez mais comuns 
entre os menores. 

E tenderão, assim, a praticar 
outros tipos de delitos, como as
saltos a mão armada, estupros e 
assassinatos mais violentos, pas
sando a ser classificados pela 
mesma sociedade omissa como 
"bandidos de alta periculosida
de". Eis o quadro'de nossos dias, 
agravado pela epidemia das dro~ 

· gas e da prostituição, que tam
bém atinge os menores. A socie
dade vive, em meio a tudo isso, 
sob a síndrome do medo. 

Como se trata de um fenôme
no social complexo, cujas causas 
envolvem questões políticas, so
ciais e econômicas, o seu enten
dimento exige, tanto para 'efeito 
de análise como para o encami
nhamento de soluções, uma in
terpretação calcada nos aspectos 
conjunturais e estruturais. 

Quanto aos estruturais, di
zem eles respeito ao modelo de 
desenvolvimento adotado pelo 
Brasil, nas últimas décadas. 
Trata-se, inegavelmente, de um 
modelo injusto, concentrador e 
perverso, responsavel por pro
fundas seqüelas no perfil da so
ciedade brasileira, onde poucos 
são ricos e a grande maioria são 
pobres ou miseráveis. 

Trata-se, pois, de um modelo 
altamente concentrador e exclu
dente, que marginalizou e conti
nua marginalizando parcelas· 
significativas da sociedade brasi
leira. Em conseqüência, a cada 
dia, milhares de cidadãos dei
xam de ter acesso a certos bens · 
de consumo, passando da condi~ 
ção de classe média para média 
baixa,_ ou de pobre para miserá
vel, declinanão, inexoravelmen
te, na escala social. 

Já em relação aos aspectos 
conjunturais, haveremos de con
siderar as "manobras" realiza
das pelo Estado e pelas diversas 
forças sociais, as quais, integra
das em um sistema político com
plexo e contraditório, detêm o po-
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Até nos camburões de lixo as crianças catam alimentos, como 
forma de sobrevivência. 

der sobre os cidadãos, organizan
do a economia e as demais estru
turas que regulam as relações 
sociais, onde estamos inseridos. 

Acreditamos que estas nos
sas considerações constituem um 
diagnóstico da própria realidade 
social, política e econômica de 
nosso país, que se reflete, de for
ma brutal, sobre a população, 
pri11cipalmente a jovem e caren
te. E bem verdade que esse fenô
meno de crescente abandono de 
nossos adolescentes não pode ser 
visto, apenas, sob a ótica 
econômica. 

Outros aspectos haverão de 
ser considerados, como já anali
samos antes. Entre estes, pode
mos destacar, dentro da compo
nente social, a questão da desa~ 
gregação da famílir, com graves 
reflexos na formação de nossos 
jovens. Pais existem que entre
gam seus filhos · às creches e às 
escolas, esquecendo-se, não raro, 
de que sua prole necessita da 
presença física e do carinho 
paternos. 

Mesmo aí, não podemos iso
lar esta circunstância da realida
de econômica a que está subme
tida a população. Não raro, são 
os pais submetidos a jornadas de 
trabalho diuturnas, em busca de 
condições de sustento para a fa
mília, em detrimento não doloso 
da necessária participação no 
acompanhamento mais próximo 
durante o crescimento da prole. 

As_sistimos, quase que passi-
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vamente, ao avanço da tecnolo
gia rompendo com certos ordena
mentos sociais, no que tem de 
mais fecundo e tradicional - a 
família -, que, não resistindo às 
angústias e tensões da sociedade 
moderna geram, no seu âmbito, 
fatores de desajustes e neuroses. 
Outro aspecto · a considerar: 
observa-se, no ambiente fami
liar, a substituição da autorida
de dos pais pela permissividade e 
pela pressão irrefreável do siste
ma capitalista, tendo como mar
ca maior uma incontrolável in
fluência dos meios de comuni
cação. 

Em meio à liéenciosidade, 
deparamo-nos com jovens de per
sonalidade controvertida, deses
truturados, à mercê do álcool e 
de outras drogas, muitos porta
dores de distúrbios mentais, que 
os levam a pensar morbidamen
te, numa deterioração física e 
mental, de cunho existencial, 
com sérios prejuízos não só para 
a individualidade, mas para a so
ciedade como um todo e para o 
próprio Estado. 

Dentro desta realidade, ve
mos agravada a situação do me
nor 1e do adolescente, principal
mente os carentes, ou desvali
dos, os chamados meninos de 
rua, os abandonados pela pró
pria sorte, à mercê da falta de po
líticas capazes de fornecer-lhes 
assistência compatível ao aper
feiçoamento iiBico e intelectual. 

Estas mais de 36 milhões de 
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criaturas, salvo raras exceções, 
são desprovidas da capacidade 
de reivindicar, pois a maioria é 
constituída de analfabetos. Te
nhamos em conta que esta não 
haveria de ser uma questão rei
vindicatória, pois por imperativo 
legal - eis aí o Estatuto da 
Criança e do Adolescente - com
pete ao Estado e à sociedade civil 
zelar prioritariamente, pelo 
bem-estar do menor. 

Vejamos o que diz o próprio 
secretário municipal An,tônio 
Costa, de Belo Horizonte: "O es
tado de degradação social e pes
soal em que subsistem milhões 
de crianças e adolescentes, em 
quase todos os quadrantes deste 
país, confirma, de forma irrecu
sável, essa postura de total 
alheamento. O chamado menino 
de rua é uma linha cercada de 
omissões por todos os lados. To
das as políticas públicas já falha
ram em relação a ele". 

Em 1973, a população bra
sileira, segundo dados do IBGE, 
situava-se em torno de 102 mi
lhões de habitantes. A época, 
o Brasil já dispunha da chocante 
cifra de 21 milhões de crianças, 
na faixa de zero a seis anos de 
idade, já sob o impacto da margi
nalização social, desprovida da
quelas exigências básicas de so
brevivência, como alimentação, 
saúde, habitação e ensino pré
escol~r.t 

Sem contar os milhões de 
crianças e adolescentes, na faixa 
de sete a 18 anos, cujos proble
mas avultam em maior comple
xidade, exigindo do Estado maci
ços recursos para a educação ele
mentar, ensino profissionalizan
te, sem falar na necessária inte
gração social, cultural e política:. 

Pois bem (melhor seria dizer 
pois mal): encontramo-nos em 
1991, caminhando para a virada 
do século e do milênio, sem que 
tenhamos conseguido sequer mi
norar o problema Pelo contrá
rio, o fenômeno cresce em gravi
dade, já atingindo cifras superio
res a 36 milhões, segundo esti
mativas fornecidas por pesquisa
dores da recém-extinta Funda
ção Nacional do Bem-Estar do 
Menor (Funabem). As políticas 
públicas até então adotadas não 
conseguiram nem inibir o seu 
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O novo E.-at ·t ~ -Ado!l ""~' u 0 uo Menor e do 
escente é considerado um d 

modernos e compatíveis do m:S,::,ais 

crescimento. Os códigos e estatu
tos, destinados a proteger o me
nor, até hoje não passaram de 
meras utopias. São leis que se 
acumulam nas estantes dos gabi
netes, com efeito puramente 
decorativo. 

Não questionamos, aqui, a 
legalidade desses códigos e esta
tutos legislativos, pois se origi
nam do Congresso Nacional. En
tretanto, o prisma institucional 
passa a ser até irrelevante. A 
ironia que pesa sobre estas leis é 
porque acabam se transforman
do em forças estéreis, sem eficá
cia, uma espécie de ornamento. 

Estamos convictos de que so
mente através de investimentos 
maciços na educação de base, 
através de projetos estruturados 
de forma transparente, que atin
jam os núcleos dos Municípios 
brasileiros, poderá o Brasil, a 
longo prazo, reverter esse qua
dro sombrio. 

Não se trata de proposta a 

ser executada por apenas um Go
verno, mas de programas carac
terizados pela absoluta indepen
dência, providos de investimen
tos que sejam priorizados em di
ferentes períodos governamen
tais, mesmo aqueles que sejam 
ideológica e politicamente 
contrários. 

Sem estas condições, progra
mas deste porte continuarão per
dendo eficácia no tempo e as leis 
permanecerão adormecidas nas 
prateleiras, servindo apenas pa
ra justificar debates. E aqui. 
vem-nos à lembrança o jocoso 
jargão: "Se a natureza tivesse 
tantas leis quantas o Brasil, nem 
Deus poderia governá-la". 

É tempo de o nosso pats dei
xar de ser citado, com escárnio, 
por jornais do mundo inteiro, co
mo "o exterminador de crian
ças". É hora, tamhém, de evocar
mos Péricles: "Não é vergonha 
confessar sua pobreza, mas nada 
f~er para não sair dela". 
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I O Violências contra o menor 
Em diversos estudos, pesquisados e seminários realizados nos últimos anos, buscando.um perfil do proble

ma da criánça e do adolescente no Brasil, ficaram identificadas várias irregularidades cometidas contra o me
nor, onde destacamos: 

1 
Violência contra a vida da criança, desde a concep
ção, através da rejeição pela própria mãe, provoca

da por condições sociais adversas. 

2 
Violência no rompimento do vínculo familiar por 
desagregação. 

3 
Violência na falta de apoio e na insensibilidade do 
poder político. 
Víolência originada no próprio sistema vigente e 

4 concretizada num ciclo perverso que começa com o 
nascimento indesejado e mal assistido, prosseguindo 
com a rejeição familiar, escolar e social. 

5 
Violência da institucionalização com o afastamen
to da família e da comunidade. 

6 
Tortura nas instituições que se envolvem no cha· 
mado ciclo do menor. 

7 
Violênci~ na falta de oportunidade de trabalho pa
ra os pa1s. 

8 
Violência na burocracia que prioriza a atividade 
meio em detrimento da atividade fim. 

9 
Violência na injustiça social que gera a criminali
dade e aprova e multiplica a violência. 

1 O 
Violência na concepção estereotipada do menor 
como problema isolado do contexto social, quan

do, na realidade, ela é também resultante de uma so-

ciedade injusta, violenta e excludente. 

11 
Violência na exploração organizada de meninos e 
meninas por parte de adultos. 
Violência dos meios de comunicação, que criam 

12 imagens falsas do menor infrator, apontando-o co
mo temível, perigoso e exagerando percentuais. 

Violência do Estado e da sociedade em não ouvir o 
13 menino que, no fundo, é uma voz gritante, proféti
ca e reveladora contra as injustiças. 

Violência sutil e camuflada do sistema educacio-
14 nal, que impede o acesso e facilita a exclusão das 
crianças carentes. 

Violência nos currículos, nos métodos de ensino, 
15 nas técnicas de avaliação e nos critérios de promo· 
ção que discriminam e estimulam a repeténcia e a 
evasão escolar. 

Violência na aplicação do direito do menor no pro-
16 cesso de apuração de infração penal cometida pela 
criança que, à guisa de ser tutelado, na verdade é in· 
quisitorial, não garantindo a mesma defesa que é as· 
segurada ao adulto. 

17 
Violência na alienação do poder político, que se 
omite na concretização das ações efetivas em fa. 

vor do menor e da família. 

• Advogado em Brasflia, o Dr. Joio Cury já lecionou na Academia Nacional de Polícia, tendo se especializado em entorpecentes, com cursó no OEA norte· 
americano. É sócio da AOPF. -

SE VOCÊ POUPAR COM A GENTE 
SEU SONHO NÃO SAl FORA DE FOCO. 

Num piscar de olhos, você abre uma 
poupança na Nossa Caixa-Nosso Banco. 

VOCÊ NÃO SE APERTA SE O CALDO ENTORNAR. ~~ 
Poupar um pouco por mês 

é uma receita que sempre dá certo. 

A MARÉ ESTÁ SEMPRE A SEU FAVOR. 
Deposite sempre um pouquinho, 

você não fica a ver navios. 

A GENTE COLHE O QUE PLANTA. 
E quem poupa na Nossa Caixa-Nosso Banco 

tem sempre bons resultados. 

O FUTURO SERÁ BEM MELHOR 
- '··. ~BANCO 
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CPI do Narcotráfico 
m parceria com DPF 

.Ao pouparam 
membros da c:~:o do Dr. pau.lo 

~ogtos ao dedpO~agalháe5 Pinto. 
Gustavo e 

• Primeiros ecos 

O chefe da Divisão de Re
pressão a Entorpecentes 
(DRE) do Departamento de 
Polícia Federal, Dr. Paulo 
Gustavo de Magalhães Pin
to, em entrevista .à PRIS
MA, destacou a atuação da 
CPI do narcotráfico, da qual 
foi um dos depoentes. Eis o 
que ele declarou, textualme
nte: 

"Não se tenha dúvida de 
que a CPI está desempe
nhando um papel im.Portan
tíssimo, no sentido de cons
cientizar as autoridades do 
País, sobre a gravidade des
se flagelo que é o tráfico e o 
consumo das drogas, já ob
tendo os seus primeiros ecos 
positivos. 

Em nosso depoimento, ti
vemos oportunidade, inclusi
ve, de levar a.o conhecimento 
do Congresso Nacional e, 
particularmente, da CPI, as 
dificuldades enfrentadas pe-

E 
m entrevista à PRISMA, o Secretário da Polícia Fede
ral, Dr. Romeu Tuma, afirmou que o trabalho desenvol: 
vido pela CP! do Narcotráfico em muito tem ajudado a 
Polícia Federal, tendohavido, inclusive, oportunidades 

de parceria entre aquela Comissão Parlamentar de Inquérito e 
oDPF. · 

No entendimento do Dr. Tuma, a CP! apresentará resulta
dos excelentes, pois, além de demonstrar à sociedade que há 
uma grande preocupação no Poder Legislativo, em relação ao 
problema das drogas, resultará, também, em ajuda efetiva às 
autoridades policiais, permitindo, inclusive, alterações na le
gislação em vigor, que já tem 12 anos, conforme enfatizou. 

- Temos uma CPI bastante proveitosa, pois ela teve a capa
cidade de percorrer as áreas mais críticas do País, onde predo
mina a possibilidade do tráfico, através de nossas fronteiras, 
bem como as áreas de grande consumo de drogas - salientou . 

Ainda de acordo com o Secretário da Polícia Federal, sendo 
representantes do povo, os parlamentares membros da CPI co
nhecem as aflições das famílias, que "se atemorizam só em pen
sar que algum filho ou filha pode ser levado à loucura, através 
do vício da droga". 

la Polícia Federal em seu 
mister. 

Em boa hora, pois, esta 
CPI foi convocada, pois nos 
deu a oportunidade de expor
mos, com detalhes e com 
franqueza, a gravidade da si
tuação, nossas dificuldades 
de recursos humanos, nossas 
dificuldades de 1 ecursos fi
nanceiros, para a aquisiçãd 
de equipamentos. 

Notório é que a CPI está 
analisando a questão por 
uma ótica abrangente. Des
de o ângulo policial, no que 
diz res\?eito à repressão, a 
outros angulos, como a pre
venção e a recuperação, ou
vindo as mais representati
vas autoridades, como minis
tros, o procurador geral da 
República, governadores de 
Estado, além de outras auto
ridades relacionadas com o 
problema das drogas. 

No que nos compete, em 
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nosso depoimento, procura
mos levar ao conhecimento 
da sociedade o ingente esfor
ço que a Polícia Federal vem 
desenvolvendo para realizar 
a sua tarefa de combate ao 
tráfico de drogas, não nos 
furtando ao dever de expor 
as nossas dificuldades. 

E, graças a Deus, já esta-
1 mos encontrando algum eco, 

ao se abrir a possibilidade 
de, brevemente, termos con~ 
curso público, para aumen
tar os nossos deficitários 
quadros. 

Por tantas razões, 1 

congratulamo-nos com o 
Congresso Nacional, parti
cularmente com os membros 
da CPI, onde se destacam o 
presidente Elias Murad e o 
relator Moroni Torgan, nos
so combativo companheiro, 
pela oportunidade aesta Co
missão Parlamentar de 
Inquérito". 



CPI do narcotráfico 

O Entrevista 

Fim da impunidade 
O Deputado Moroni Torgan, que também é 

Delegado de Polícia Federal, concedeu entrevista à 
PRISMA, na qualidade de relator da CP! do 

Narcotráfico. Otimista, ele afirma que, desta vez, 
traficante irá mesmo para a cadeia, "onde é o seu 

lugar". Ele prevê, deste modo, o fim da impunidade. E 
cita como exemplo a perda de mandato do ex-deputado 
Jabes Rabelo, salientando que a própria Câmara deu o 

bom exemplo contra a impunidade. 

PRISMA - Deputado Moro
ni Torgan. Quais os novos fatos, 
envolvendo a CPI do Narcotrá
fico? 

MORONI - O fato mais 
marcante que vimos foi a vota
ção da Lei 'de ·Expropria~ão de 
Terras, onde se cultiva plantas 
psicotr6picas. Ou seja, tirar as 
terras daqueles que a usam: para 
plantar entorpecente. Entáo es• 
ta lei passou por unanimidade 
na Comisão de Constituição e 
Justiça, onde fui o relator, em 
Plenário. 

PRISMA- Quais as inova
ções desta nova lei? 

MORONI - Citaria como 
grª'nd~ inovação, para a Policiá 
Federal, o fato de ela propiciar 
que, de imediato, as verbas oca
sionadas pelo confisco sejam 50% 
(cínqüenta por cento) de seu va
lor distribuídas diretamente pa
ra a Polícia Federal. E ainda res
salta que todos aqueles meios -
automóveis, aviões, oarcos -
que podem ser utilizadós na re
pressão, sejam imediatamente 
destinados à Polícia. Isso evita 
uma burocracia incrível. Não 

O relator da CPI, Moroni Torgan, troca idéias sobre o seu 
relatório com a Deputada Raquel Cândido. 
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precisa ir para Fundo nenhum, 
vai direto para a Polícia Federal. 
Este é q!le é o trabalh<? principal 
que acho que temos que fazer 
aqui. Temos que suprir a Polícia 
Federal com os meios necessá
rios e ela mesma se encarregará 
de fazer apreensões, para suprir 
os demais órgãos de prevenção e 
recuperação. 

PRISMA - Como será esta 
distribuiÇão? 

MORONI- Veja bem. Se 50 
por cento vão para a Polícia Fe
deral, 50 por cento irão p_ara o 
CONFEN. A Polícia Federal tra
balhará com melhores meios co
mo garante a nova lei. Conse
qüentemente, haverá sempre 
mais verbas J)a!"a o CONFEN f! 
demais órgãos de repressão e de 
recuperação . .Quanto mais traba
lho, quanto mais eficiência, 
quanto mais apreensão, mais 
verbas teremos. 

PRISMA - Deputado Moro
ni Torgan. E o deslocamento da 
CPf a Rondônia. O 9ue trouxe de 
concreto como subsidio ao traba
lho investigatório da Comissão? 

MORONI -A viagem a Ron
dônia foi bastante proveitosa. In
clusive, vimos uma população 
atemorizada. Vimos até autori
dades atemorizadas. Autorida
des que tinham: medo de falar é 
até com medo de morrer. Vieram 
fami}ias falar .comigo, na pqrta 
do hotel, pedindo-nos que, ,zpor 
favor", continuássemos, porque, 
pela primeira vez, todos estavam 
vendo que se desenvolvia um 
trabalho contra os traficantes de 
droga naquele Estado. 

PRISMA - Qual a reação 
das autoridades locais, além do 
medo? 

MORONI - As próprias au
toridades confessaram que só co
meçaram a fazer alguma coisa 
contra os traficantes de drogas a 
p!lrtir da instalação da CPI dó 
N arcotráfico. Isso nos deixou 
muito satisfeitos. 

/ 

PRISMA - E quanto à ques-
[>[> 



tão das denúncias de envolvi
mento de par lamentares no 
tráfico? 

MORONI - Houve compro
vações mais fottes·ainda sobre os · 
indícios de envolvimento do de
putado Jabes Rabelo com_o nar
cotráfico. Ele, inclusive, já foi 
cassado, depois de ter sido com
provado, por per~tos de quatro. 
Estados, inclusive da UNI
CAMP, que ele foi quem assinou 
a carteira para o irmão. Além dE! 
tudo, faltou com a verdade, ao di
zer que não foi ele quem assinou, 
o que mostra má fé. A carteira 
foi usada por Abidiel, seu irmão 
traficante, preso com mais de 
500 quilos de cocaina, usando es
sa carteira, para intimidar os po
liciais, tentando evitar 9._ue efeJ 
tuassem sua prisão. Entao, não 
~ trata de uma simples carteira. 
E um documento usado indevi
damente pelo narcotráfico. 

PRISMA - Deputado Moro
ni Torgan. Apresentado o Rela
tório, qual a sua expectativa, 
após o encerramento do CPI? 

CP/ do narcotráfico 

MORONI - Nós esperamos 
já contar com muitas coisas con
cretas, como esta lei - de expro
priação de terras -, além da cas
sação do deputado. Pela primei
ra vez, conseguimos uma lista 
única de traficantes de todo o 
Brasil. 

PRISMA - Qual o número 
constante desta listagem? 

MORONI - A listagem já 
chegou a cerca de 40 mil nomes, 
todos envolvidos com a questão 
das drogas. 

PRISMA - Haverá algum 
pedido de prisão, por iniciativa 
da CPI? 

MORONI _:_Vamos sair com 
apr<1Ximadamente-dois mil pedi· 
dos de prisão preventiva, pOis co
mo já insistentemente temos en
fatizado, ao longo de nossa luta, 
lugar de traficante é na cadeia, 
de onde não deverão sair até que 
cumpram toda a pena. 

PRISMA - Deputado Moro
ni Torgan. E quanto à legislação; 
;seu relatório propôs alguma alte
·ração, no que tange ao problema 
do narcotráfico? 

MORONI - Propusemos a 
modificação geral da Lei de En
torpecentes, cujo ante~rojeto en
tregamos a Sua Excelencia o Se
nhor Ministro da Justiça, Jarbas 
Passarinho, por quem fomos re
cebidos em audiência, juntamen
te com o presidente da CPI, de
putado Elias Murad. 

PRISMA - O que contém de 
inovação este anteprojeto? 

-MORONI - Ele recrudesse 
as penas para os traficantes. Es
te é o aspecto genérico mais im
portante. Modificou também os 
prazos, para não dar essa válvu
la de escape. Isso é muito impor
tante. O prazo vai ser bem elas
tecido. Deve · ter ido. ,par,a lZO 
dias, quando era de 38 dias. 

t>t> 

ALGUMAS RAZÕES PARA APRECIAR NOSSA QUALIDADE 
Whiskies Chivas Regai, Passport e Natu Nobilis, vodkas Orloff e Nikolai, 

Ron Montilla, v~o Barton & Guestier, 
porto Sandeman, cognac Martell, champagnes Mumm e Perrier ]ouet 

são apenas algumas das dezenas de opções que a 
qualidade Seagram oferece e garante no Brasil e no mundo. Cheers! 

Seagram 
' 

APRECIE NOSSA QUALIDADE COM RESPONSABILIDADE. 
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PRISMA - Este anteprojeto 
contempla, de alguma forma, 
mais diretamente a Polícia 
Federal? 

MORONI- Quando encami
nhamos o documento ao ministro 
Jarbas Passarinho, reivindicaJ 
mos a ele o aumento dõ efetivo 
da Polícia Federal, e que isso se 
processe imediatamente. Nós es
tamos entrando, agora, com cer
ca de 20 emendas destinadas a 
aumentar a verba do Departa
mento, na lei orçamentária que 
tramita no Cdngresso N acionai. 
Temos que dar, de imediato, me
lhores condições de trabalho aos 
nossos agentes. Inclusive, é idéia 
nossa que possamos ter, nas 
áreas inóspitas, pelo menos alo
jamentos para os nossos efetivos, 
para os nossos delegados, para os 
nossos agentes. Se o Exército'dis: 
põe desses alojamentos, por que 
a Polícia Federal não os têm? 
Principalmente em regiões inós
pitas, onde é difícil comprar ou 
alugar uma casa. 

Senador 
Márcio Lacerda, 
doPMDB do 
Mato Grosso 

CPI do narcotráfico 

PRISMA - Deputado Moro
ni Torgan. E em relação aos qua
dros da Polícü! Federal? ... 

MORONI - Pretendemos, 
também, melhorar os quadros da 
Instituição, em termos de efeti
vos. E melhorar as condições, os 
meios da Polícia Federal, para 
que possa desenvolver a conten
to sua tarefa constitucional. 

PRISMA - Mas isso só podE!
rá ocorrer mediante a realização 
de concurso público, pois não há 
outra forma legal... 

MORONI - Exatamente, 
mas um projeto nesse sentido já 
está nas mãos do Presidente, pa
ra ele assinar e mandar para o 
Congresso. E tenho a certeza de 
que o Poder Legislativo o apro
vará de imediato. O Presidente 
se comprometeu com a CPI, acei
tando aumentar o efetivo. 

PRISMA - Acredita, Vossa 
Excelência, que a sociedade, de 
modo geral, alimenta uma boa 
expectativa em relação à CPI· do 

N arcotráfico, em comparação 
com a frustração, quanto aos re
sultados de outras Comissões? 

MORONI - Não gosto de 
comparar a CPI do Narcotráfico 
com outras CPis. Faço compara
ção da CPI com ela mesma. Acho 
que nossa Comissão disse a que 
veio. Acho també:nrque o povoes
tá cansado de ver CPis com casca
ta, só. E é por isso que eu. acho que 
tem que haver prisões, tem que 
acontecer operações efetivas, tem 
que surgir novas leis. Tudo isso 
tem que sair da CPI. Se não sair, 
então a CPI não atingiu seus 
objetivos. 

D NOTA DA REDAÇÃO: 

Esta entrevista foi 
concedida antes da apresentação 
do relatório da CPI, cuja íntegra 
publicaremos na próxima edição 

Fim do sigilo bancário 
Pessoas processadas por 

tráfico de drogas poderão ter 
suas contas bancárias e decla
rações de bens investigadas por 
lima comissão mista do Con
gresso Nacional, caso seja apro
vado projeto de lei nesse sentiJ 
do encaminhado à tramitação 
pelo senador Márcio Lacerda, 
do PMDB do Mato Grosso. 

O fim do sigilo bancário dos 
envolvidos com o narcotráfico é 
apontado pelo senador como 
uma medida eficaz e efetiva no 
combate ao tráfico de drogas. 
Na sua opinião, o sigilo acaba 
"aumentando a proteção dos 

O BIOGRAFIA 

delinqüentes em prejuízo de to
da a sociedade, uma vez que os 
órgãos encarregados de comba
ter o narcotráflco enfrentam 
muita dificuldade para compro
var a participação de alguém 
nesses crimes. 

De acordo com o projeto, a 
criação da Comissão Mista do 
Congresso poderá ser proposta 
não apenas pelas lideranças da 
maioria das duas casas e de um 
terço de senadores e deputados, 
mas também pelo Ministro da 
Justiça, Procurador Geral da 
República e Procurador Geral 
da Fazenda Federal. 

- O Senador Márcio Lacerda iniciou-se na política bem jovem ainda, na cidade mato
grossense de Cáceres. Ali foi um dos fundadores do antigo MDB, do qual foi secretário e, poste· 
riormente, Presidente do Diretório Municipal. Em 1979, elegeu-se Deputado Estadual, até 
1983, oportunidade em que foi Vlce·Lider e Llder do MDB na Assembléia Legislativa. Foi presi· 
dente Regional do PMDB de Mato Grosso, elegendo-se Deputado Federal de 1983 a 1987, 
quando foi presidente da Comlasio de Agrlcuhura e Pollllca Rural e Vice-Presidente da Co
missio de reforma Agrllrla. Foi ainda membro da Comlssilo de Minas e Energia. da CPI do 
Sistema Financeiro e do Grupo "Só Diretas", e ainda Suplente da Comlssio do Interior. 
Elegeu-se Senador em 1987, com mandato até 1995. 
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" ANUNCIO PARA OS 
FORMADORES DE OPINIÃO 
QUE AINDA NÃO TÊM OPINIÃO 
FORMADA SOBRE A PAPEL SIMÃO. 

O Grupo Papel Simão também trabalha com matérias. 

Matérias-primas. E todas da melhor qualidade. Só para 

você ter uma idéia, o Grupo Papel Simão pratica a 

harmonia ambiental, através de investimentos na 

modernização de suas unidades industriais e em 

reflorestamento com eucalipto. São 48 mil hectares, onde 

35% são destinados exclusivamente à preservação de 

matas nativas. Outra matéria-prima de fundamental 

importância para o Grupo são as pessoas que trabalham 

nele. Ao todo, 6 mil profissionais emprestam diariamente 

seu talento e dedicação à fabricação de papéis para 

imprimir e escrever. Toda essa preocupação com 

qualidade está escrevendo uma matéria muito importante 

na história do país: hoje o Grupo Papel Simão é composto 

por 6 empresas que trabalham harmoniosamente 

integradas e, juntas, produzem papéis para livros, 

cadernos, revistas e formulários contínuos, além de papel 

para fax e papel-moeda, uma exclusividade do Grupo em 

todo o hemisfério sul. É uma relação muito íntima com o 

desenvolvimento do país. E para nós isso tem de vir a público. 

Papel Simão 



SUPERINTENDÊNCIA CE 

Eficiência, 
ap sar 
da crise 
O Dr. José Armando da 
Costa previu com muita 

antecedência que os 
traficantes de drogas 
poderiam vir a tentar 

transformar Fortaleza em 
corredor do narcotráfico 

m entrevista à PRISMA, o superintendente da Polí
cia Federal no Estado do Ceará, Dr. José Armando 
da Costa, traça um perfil do trabalho que vem desen

volvendo em sua Superintendência, concluindo que seus 
comandados conseguem manter um elevado padrão de 
eficiência, apesar do reduzido número de efetivos e da fal
ta de recursos, decorrente da crise econômica. Trabalhar 
com qualidade, mais do que com quantidade, tem sido o 
seu grande desafio. Nesta entrevista, o Dr. José Armando 
da Costa faz também uma minunciosa avaliação do tra
balho da Instituição, defendendo a reciclagem como for
ma de dinamizar ainda mais a Polícia Federal. 

Na mesma entrevista, o superintendente do Ceará 
previu, o que pouco tempo depois veio a se confirmar, que 
os traficantes poderiam vir a tentar transformar o seu Es
tado, principalmente Fortaleza, em corredor alternativo 
para o envio de drogas para o exterior. Tanto é que, em 
bem-sucedida operação, os policiais federais, sob o coman
do do Dr. Armando, conseguiram apreender um carrega
mento milionário de cocaína, transportada em caminhão 
da empresa Nevraska, com matriz em São Paulo. De pa
rabéns está toda a Polícia Federal do Ceará. 
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Defasagem 
de pessoal 

Detentora de virtudes asse
melhadas S:Ofif méjítôs das . de
mais Superintendências, a Polí
cia Federal do Ceará sofre, no 
entanto, do mesmo mal que atin
g~ toda a instituição, nos diver
sos E!stados da Federação: a defa
sagem tl.o quadro de J1essoal, em 
ratão de que, há oito anos, náo 
ocorre renovação, em face da sus
pensão dos concursos públicos. 

Esta a constatação feita pelo 
Superintendente Regional da 
Polícia Federal no Ceará, Dr. Jo
sé Ârmando da Costa, em entre
vista exclusiva a revista P'Rl~ 
MÂ. Ele ressalvou, no entanto, 
que, estaoeleoendo uma relação 
entre o número de feitos e o 
quantitativo de pessoal, conclui
se que os Federais cearenses t~m 
conseguido desenvolver um bom 
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A sede da 
Polícia 

Federal, 
em Fortaleza, 

está 
localizada 

à rua 
Dr. Laude/Jno 

Coelho, 
no 'J'J. 
Bairro 

de Fátima. 

trabalho, consoante o seu dever 
constitucional. 

Embora elogiando o esforço 
do Presidente ·Fernando Collor, 
em tentar zerar o déficit público, 
o Dr. Armando ponderou que, no 
quadro geral, a Polícia Federal 
foi um dos órgãos a mais se res
sentir com a adoção desta políti
ca governamental. E ponderou~ 
<~Quando o,.Governo Federal pro
curou cortar gorduras em algum~ 
órgãos, o que aconteceu conosco? 
ficamos à mercê da generalidade 
desta pofítica, corno se já não fôs
semos um órgão tnagérrirno, em 
relação ao quantitativo de 
pessoal". 

- Acredito, no entanto, que 
tãd logo o Governo Federal te· 
nha condições, tão logo haja si
nais positivos na nossa econo
mia, o Governo estará sensível à 
necessidade de abrir concurso 
para a Polícia Federal, pois está 
consciente de que nossa Institui
ção exercita urna função pública 
de grande relevância, até mesmo 
para ajudar a assegurar a manu
tenção dos qbjetivos econômicos 
e políticos do Governo. Diria até, 
para ajudar a garantir a segu
rança nacional - destacou o 
Superintendente. 

QUALIDADE _. De- acordo 
com o Dr. Armando, em face des-

SUPERINTENDÊNCIA·CE 

ta circunstância, a Polícia Fede
ral trabalha, hoje, priorizando 
rnaís a qualidad~ do que a quan• 
tidade de pessoal, para suprir a 
escassez de efetivos. "Dizem os 
estudiosos que a necessidade é a 
mãe das invenções. E corno nós 
ternos vivido a pão e água, corno 
somos deficitários, em matéria 
de pessoal e de equipamentos, te
rnos, então, d~ exercitar, com fre
qüência, o poder criativo, de mo
do a gastarmos menos, no sorna
tório de nossas atividades", 
frisou. 

Ele deu um exemplo concre
to, evitando ficar, apenas, em 
abstrações: "Quando liouve a cri
se do Golfo Pérsico, nossa pri
meira preocupação foi com as 
possibilidades de eclosão do ter
rorismo internacional. Mas nos 
preocupamos também com o 
abastecimento energético, nota
damente com os cornbustí~eis, 
corno o álcool, a gasolina, o óleo 
diesel e o gás de cozinha. O Go
verno pas~ou a adotar o charndo 
Plano de Contingenciarnento, 
destinado a estabelecer o máxi
mo de critérios, para que houves
se o mínimo de desperdício da
quelas substâncias". 

- Entre outras coisas, 
desenvolveu-se, naquele período, 
um trabalho de fiscalização re-
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pressivo e preventivo, na busca 
de veículos gue utilizassem o gás 
de cozinha (o GLP). ·corno ·roi en
tão que eu, aqui no Ceará, con
tando com poucos recursos, com· 
poucos agentes, sem dinheiro su
ficiente para o pagamento de 
diárias, sem veículos e sem com
bustível, corno poderia, a conten
to, realizar um trabalho destes, 
em um território razoavelmente 
grande corno o nosso? 

O Dr. José Armando da Ços
ta respondeu à sua própria inda
gação: "Graças a urna política de 
bom relacionamento que sempre 
mantivemos com a 1 autoridades 
da área - com a Secretaria de 
Segurança e com a Polícia MHi
tar - realizamos um muito bem
sucedido trabalho conjunto. Nas 
mais distantes regiões, nos mais 
longínquos Municípios, os dele
gados locais chegaram a realizar 
autos de apreensão de veículos, 
tendo o GLP corno combustível. 
Lavrada a ocorrência, ficavam o 
infrator e o veículo à disposição 
da Polícia Federal, desta forma 
indiretamente presente no inte-
rior cearense". O Dr. Armando 
destacou, a propósito, a partici- • 
pação, neste trabalho, de funcio
nários do Ministério da Infra· 
Estrutura, ligaêios à fiscalização. 

[>{> 
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Reciclar para 
dinamizar 

O sUperintendente .defende 
a reciclagem de pessoal como o 
caminho mais indicado para 
melhorar o desempenho e a re
vitalização de qualquer órgão, 
inclusive a Polícia Federal, A 
propósito, ele citou como exem
plo os estabelecimentos bancá
rios, que têm como norma fun
damental nunca deixar que um 
gerente fique mais de três anos 
em uma mesma agência. Fina
lidade da norma: gerar dinami
zação e eficiência. 

- Da mesma forma, se você 
passa muito tempo em uma Su
perintendência, você termina 
se agastando, perdendo aquele 
"gás", ainda à mercê de uma 
acomodação tão natural à con
dição humana. É preciso, pois, 
que o profissional, qualquer 
que seja a sua atividade, en
frente novos desafios, que o es
timulem a produzir - frisou. 

O Superintendente da Polí
cia Federal no Ceará citou a 
sua própria experiência: 
"Quando ingressei na nossa 
Instituição, deScobri que o Fe
deral só merece ser assim consi
derado a partir do momento em 
que não fique preso a nenhuma 
cidade, a nenliuma região. Em 
sua trajetória, haverá ele de es
tar disposto a trabalhar em 
qualquer área, em qualquer ci
dade, em qualquer Estado". 

·-Tanto isso é verdade que, 
no início de minha carreira, 
nunca quis ficar no Ceará, que 
é a minha terra, embora como 
bom cearense, sentisse dentro 
de mim o desejo de um dia vol
tB:r para ~esfrutar ~eus dias .de 
vida, meu ocium cum 
Dignitate. 

E assim aconteceu, como re
lembra o Dr. Armando: '1Servi 
no .Piauí, na Paraíba, no R.io 
Grande do Norte, no Rio de Ja
neiro e em Brasília; retornando 
ao meu querido Ceará, onde 
meus superiores me sacaram 
da aposentadoria, para conti
nuar dando minha contribui
ção, em cargo de coníwnça, em 
nossa querida Instituição, como 
Superintendente, em meu Es-
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tado de origem, onde acredito 
que encerrarei minha missão". 

Apesar de defender a reei
clagem, o Dr. Armando consi
dera até compreensivo que 
muitos companheiros se pren
dam profissional ou afetiva
mente a determinadas regiões, 
não necessariamente seu tor· 
rão natal. 

-Esta é a situação do Cea
rá, que tem algumas peculiari
dades. Caracteriza-se por ser 
terra acolhedora e hospitaleira. 
Geralmente, quem vem para 
Fortaleza acaba se apaixonan
do pela terra e pelo povo. Al
guns acabam até casando, cons
tituindo família. 

Para o Dr. Armando, este 
não é um aspecto totalmente 
negativo. Entretanto, conforme 
salientou, "gera um embaraço 
para a administração da Polí
cia Federal, em matéria de mo
vimentação de pessoal, pois 
"há a necessidade maior de 
estabelecer-se princípios de 
reciclagem". 

...:. Todos devem dar o seu sa
crifício, devem ficar, por exem
plo, na fronteira, em localida
des inóspitas, evitandc que 
muitos ali fiquem indefinida
mente, com brutal prejuízo pa· 
ra o Federal, enquanto ser hu
mano, e para a saúde da pró
pria Polícia Federal, como Ins
tituição - completou. 

FAZENDÁRIA 
Onde avultam 
os inquéritos 

Analisando o trabalho de· 
senvoivido por sua Superin
tendência, esclareceu o Dr, 
Armando que a predominância 
de tarefas da Policia Federal no 
Ceará aloca-se, exatamente, 
nos crimes fazendários, sendo 
estes alvos da atltacão da Dele
gacia de Pbltcia Fatendária, ~o
mo ocorre com todas as demais 
superintendências. Compete à 
Delegacia reprimir todos os cri-
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mes que, de modo direto, afe
tem os bens, os serviços e os in· 
teresses da União. 

-Toda vez que há um sola
p_amento no patrimônio ·da 
União, de índole criminosa, a 
competência de coibir este deli
to é da Polícia Federal, através 
de sua Delegacia de Polícia Fa
zendária - salientou o Supe· 
rintendente cearense, procu
rando ser o mais didático possí
vel em sua explanação, cons
ciente de· que a revista PRIS
Mk é lida não só pelo público 
interno da Instituição, mas 
também pelo público externo. 

A partir desta idéi~ geral 
do trabalho da Fazendária, ele 
passou a detalhar os delitos em 
tela, como os relacionados com 
a política de reflorestamento, 
com a sonegação fiscal, com o 
contrabando e o descaminho, 
sem contar os "delitos mais em 
moda", como os praticados con
tra o FINOR (Fundo de Investi
mento do N ardeste), além das 
fraudes· contra o Instituto Na
cional de Seguridade Social. 

. QUARTO LUGAR - De 
acordo com o Dr. Armando, a 
Superintendência do Ceará ad
quiriu proeminência na feitura 
dos inquéritos de natureza fa
zendária, valendo salientar 
que, em matéria de trabalhos 
no âmbito das diversas Delega
cias de Polícia Fazendária, o 
Ceará só perde para São Paulo, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul, situando-se, assim, em 
quarto lugar, sendo provável 
que, brevemente, atinja o ter
ceiro lugar. 

-Isto revela que, a despei
to de não ter o Ceará grandes 
envolvimentos com crimes em 
matéria de tóxicos (salvo casos 
isolados, como o da recente 
apreensão de cocaína, em For
taleza), nem de crimes relacj0; 
nados com o terrorismo inter· 
nacional, que são delitos de 
mais modismo, podemos dizer 
que o acúmulo de trabalho na 
área fazendária nos causa uma 
certa preocupação, tendo em 
vista o aspecto temporal da 
qltestão. 

· ~sclarecendo' ainda mais a 
sua argumentação, disse tex
tualmente o superintendente~ 
"Temos à nossa frente 'um pro-



blema que é a questão da pres
crição criminal. Temos de tra
balhar levando em conta esta 
expressão temporal. A partir do 
momento em que se comete um 
delito, passa a se projetar um 
tempo, desfavorável à preten
são punitiva do Estado. Cada 
dia que passa, torna-se menor a 
possibilidade de reprimir aque
le delito, o que gera um aspecto 
de impunidade, · em favor do 
detinqüenie'j. 

Por esta razão, o Dr. Ar
mando defendeu a necessidade 
de que todos os órgãos envolvi
dos na repressão penal, num 
sentido global, venham a agir 
contra o próprio tempo, para 
tentar levar a bom termo a sua 
tarefa, "driblando", assim, oís:
tor prescritivo, sem deixar im
punes os infratores. 

- Daí por quê quanto mais 
seja a Polícia Federal instru
mentalizada e aparelhada para 
realizar, com certa presteza e 
brevidade, estes inquéritos po
liciais, <JUanto 'IIfais tenha esta 
eficiência, mais estará assegu
rando eficiência na repressão 
criminal. 

PERÍCIA- Ainda no âm
bito da Delegacia de Polícia Fa
zendária, o Dr. Armando pôs 
em relevo a Perícia Contábil. 
"Neste aspecto, mais uma vez· 
nos deparamos com o problema 
da falta de pessoal, fenômeno 
que, conforme dissemos antes, 
atin_ge a todas as Superin~ 
tendências". 

- Contamos, em todo o gra
sil, com um número muito re
duzido de Peritos Contadores. 
Só para se ter uma idéia: Nós 
aqui no Ceará somos até bem 
aquinhoados, em relação a ou
tros Estados, mas só contamos 
com dois profissionais desta 
área - frisou o superintenden
te, evidenciando as dificulda: 
des enfrentadas pelos peritos, 
acumulados de trabalho. 

· Indagado pelo repórter se 
entre as diversas Superinten
dências, as do Nordeste eram 
as que mais se ressentiam em 
relação aos crimes fazendários, 
o Dr. Armando respondeu ne
fprt.i vamente, esclarecendo~ 

Não há, necessariamente, 
uma predominância para o 
Nordeste, até por quê os crimes 
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fazendários são maiores na me
dida que o aporte de recursos 
federais é maior. Se o aporte é 
maior no Rio, em São Paulo e 
Mio Grande dd. Sul, por exem~ 
plo, a tendência será de ali 
ocorrerem maiores incidências. 
Resumindo: · Quanto maior o 
aporte, maior será o quantitati
vo de delitos fazendários". 

- Por que, então, conforme 
o senhor mesmo reconheceu an
telf, tende o Cem-á a atingir d 
terceiro lugar, em maténa de 
crimes fazendários, podendo 
chegar até . meSmo a superar 
Porto Alegre? 

"Simplesmente porque não 
estamos nos referindo ao quan
titativo do delito em si, à efi
ciência da repressão em si. Em 
nosso caso, embora não dispo
nhamos de estatísticas ou ou
tros elementos materiais com
provadores, temos a certeza de 
que a quantidade de inquéritos 
não está propriamente na razão 
direta do número de delitos, 
mas na razão ·direta da nossa 
eficiência repressiva", respon
deu o Dr. Armando. 

- E esta eficiência dever
se-ia, então, mais à capacidade 
de trabalho de sua equipe do 
que ao número reduzido de efe
tivos, já reconhecido pelo se-. 
nhor ao longo desta entrevista? 
- redarguiu o repórter. 

Evocando o espírito de hu
mildade que norteia a sua vida, 
inclusive a profiSsional, o Dr. 
Armando respondeu ao repór· 
ter, tentando descaracterizar 
qualquer laivo de vaidade pes· 
soai: "A realidade é que, nos 
documentos produzidos _pelo 
Departamento de Polícia .Fede
ral, em Brasília, constata-se 
que, em nossa gestão, desde 
que assumimos a Superinten
dência, a produção duplicou, 
havendo até indícios de que es
te ano a 'produção vai ser ainda 
maior". 

· O superintendente fez ques
tão de esclarecer que não atri
bui este aumento de produção, 
rigidamente, à mudança de 
chefia, pois não pretende "ser 
injusto com os companheiros 
que o antecederam" e que, se
gundo o Dr. Armando, presta
ram relevantes serviços à Polí
cia Federal no Ceará. 
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- De qualquer modo, toda 
vez que há uma mudança de 
chefia, seja no Ceará, no Rio 
Grande do Norte, em São Paulo 
ou em qualquer outro Estado, é 
normal que o novo dirigente 
busque imprimir l,liila dinâmi
ca maior no trabalho, eis que 
ele chega, co~o se diz popular
mente, "com tOdo o gás". 

·DRE 
Receio 

fundado 

Em sua entrevista exclusi
va à revista PRISMA~ o Dr. Ar
ma:ndo referiu·se a outros seto· 
res de sua Superintendência, 
além Wi Fazendária: a Delega
cia de Repressão a Entorpecen
tes foi uma .delàs. A pro~sito, 
poucas semanas após . haver 
concedido a entrevista, à luz da 
realidade, já se revelava funda
mentado o receio manifestado 
na ocasião ~lo superintenden
te, no sentido de que o Ceará 
viesse, em futuro próximo, a 
ser utilizado pelos traficantes 
de drogas como rota. Não deu 
outra: em uma bem-sucedida 
operação, a Polfcia Federal do 
Ceará conseguiu apreender, no 
mês de agosto, uma milionária 
carga de cocaína, transportada 
em um caminhão. 

A cocaína, que seria envia
da ao exterior, estava acondi
cionada em embalagens, em 
forma de inhame, misturados 
em uma carga de 20 toneladas 
daquela leguminosa. Segundo o 
Dr. Armando, é certo que, des
de o mês de fevereiro, a empre
sa Nevraska, com matriz insta
lada em São Paulo, tentava 
agir em Fortaleza, onde passou 
a manter uma filial. 

Fazendo votos para que es~ 
tenha sido um caso isolado, o 
Dr. Armando aírrmou que, em 
relação ao narootráfico, sem 
contar aquele episódio, "graças 
a Deus o Ceará não tem viven
ciado, em larga escala, esse cri-
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me da moda''. 
_; O problema da droga no 

Ceará, como consumo, chega a 
ser preocupante, mas não che
ga a assustar, como em outras 
praças. Agora, o que não se ve
rifica no Ceará são aquelas 
ocorrências que disputam as 
manchetes das televisões e dos 
jornais. 

E acr~scentou: "Primeiro, o 
nosso Estado ainda não é e es
pero que nunca o seja, um gran
de centro de consumo das dro
gas como a cocaína, o LSD, a 
morfina e a heroína; segundo, 
porque o Ceará ainda não está 
sendo usado ct>mo alternativa 
rotineira de corredor, onde pas
sam as drogas para serem 
transportadas para centros con· 
sumidores da Europa e dos Es
tados Unidos, como acontece 
em São Paulo, Rio de Janeiro e 
até mesmo em Brasflia". 

- Entretanto, nós temos o 
receio de que, com a formação 
do Porto Internacional de For
taleza e do Aeroporto Interna
cional de Recife, paralelamente 
à eficiência da repressão em 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasflia, venham os traficantes 
a utilh.ar rotas que passem pelo 
Ceará, com destino a Pernam
buco. Ou que passem por nosso 
Estado, daqui mesmo saindo 
para o exterior, o que, aí sim, 
transformará o Ceará em rota 
- afirmou o Dr. Armando, sa
lientando que a Polícia Federal 
continuará atenta para evitar, 
a todo o custo, que Isso venha a 
se concretizar. 

DOPS 
O Estado 
protegido 

O Dr. Armando reportou
se em seguida, à atuação da 
Delegacia de Ordem Política 
e Socía:I (DOPS), no âmbito 
de sua Superintendência, 
considerando-se ainda hoje 
muito importante, não obstan-

SUPERINTENDÊNCIA·CE 

te muitas de suas tarefas have
rem sido superadas, com a rede
mocratização do País, conforme 
frisou. 

Ao expor a atuação da 
DOPS dentro de uma nova rea
lidade do País e mesmo dentro 
de uma nova realidade mun
dial, o Dr. Annando fez uma 
análise dos últimos aconteci
mentos que redundaram, prin
cipalmente, na "varredura" do 
comunismo no Leste Europeu. 

- A ideologia que se sus
tentava na idéia de uma econo
mia planificada, de uma ideo
logia socialista, esta ideologia 
foi por água abaixo. Hoje, 
procura-se, internacionalmen
te, outras contradições, porque 
a contradição calcada no produ
zir planificado, ou com a econo
mia de livre mercado, este binô
mio antinômico parece que se 
tende a apagar. 

No entendimento do supe
rintendente da Polícia Federal 
no Ceará, parece que o mundo 
se depara, nos dias de hoje, com 
uma outra "antinomia liinômi
ca", qual seja a dos ~aíses po
bres e a dos países rtcos. "Re
centemente, assistimos, pela 
televisão, a um espetáculo, em 
que vimos reunidos, em Lon
dres, os representantes das na
ções mais ricas do mundo, sem 
a presença de sequer um repre
sentante do chamado Terceiro 
Mundo. Só tinha gente do Pri
meiro Mundo", salientou. 

- Então, conchiimos que a 
ordem política se esvaziou um 
pouco, porque ·ela tinha como 
fundamental missão a repres
são àqueles crimes contra o Es
tado, aqueles crimes capitula
dos na Lei de Segurança 
Nacional. 

Ressalvou, contudo, o Dr. 
Armando, que a função da 
DOPS continua extremamente 
relevante1 haja vista que\ con
forme frisou, "em quatquer 
~arte do mundo onde haja um 
Estado, haverá de existir algu
ma forma de polícia de ordem 
política, porque, à luz do Direi
to, o Estado configura o ente 
mais importante no contexto 
dessa ordem política, não po
dendo ele sobreviver sem os 
mecanismos apropriados de sua 
proteção". 
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Esclareceu o superinten
dente que a DOPS funciona, ho
je, mais voltada para os crimes 
eleitorais, principalmente os 
praticados às vésperas das elei-· 
ções, embora conforme frisou, 
"os crimes contra o Estado pos
sam ser perpetrados a qualquer 
momento". Lembrou, a propósi
to, que a Lei de Segurança Na
cional continua em vigor, salvo 
em relação àqueles aspectos 
que colidem com a nova Carta, 
promulgada a 5 ·de outubro de 
19'88. 

- A DOPS é ainda impor
tante na medida que faz o 
acompanhamentn das circuns
tâncias ou dos eventos q1;1e te
nham a ver com o Estado. Por 
exemplo: nós temos as greves, 
que podem ser violentas, os dis
túrbios sociais e os tumultos, 
eventos esses que têm na Dele
gacia de Ordem Política e So
cial competência para a~r, 
sempre que a lei for transgredi
da - completou. 

DPMAF 
Uma questão 
de soberania 

Outro órgão importante da 
Polícia Federal é a Delegacia 
de Polícia Marítima, Aérea e de 
Fronteiras, que muito bem 
exerce suas funções no Ceará, 
conforme destacou o Superin
tendente. 

- Trata-se de uma ativida
de que assegura a integridade 
de nossas fronteiras, através do 
controle de estrangeiros que 
para aqui venham, ou de pacio
nais que daqui partam. E uma 
polícia importantíssima, haja 
vista que, além de realizar o 
controle do bolo econômico na
cional, não permitindo que es
trangeiros venham a concorrer, 
sem limites, com a nossa mão
de-obra, desempenha uma mis
são importantíssima, na pre
servação da saúde pública, evi
tando que a penetração, em ter
ritório nacional, de pessoas por-



tadoras de doenças infectocon
tagiosas, . como ·a cólera, por 
exemplo. 

Procurando evitar transmi
tir qualquer idéia de xenofobia, 
o Dr. Armando afirmou que a 
Polícia Màrítima, Aérea e de 
Fronteiras exerce um controle 
muito importante, não deixan
do desprotegida a nacionalida
de brasileira. 
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- Graças a Deus, não regis
tramos, em nossa Constituição, 
nenhum traço de xenofobia. Pe
lo contrário, somos um País re
lativamente aberto, que procu
ra conviver com os povos da for
ma mais harmônica possível
afirmou o Dr. Armando, ressal; 
vando, no entanto, a necessida
de de não se deixar nossas fron
teiras totalmente desprotegi-

das, muitas vezes à mercê de 
estrangeiros inescrupulosos. 

No seu entendimento, 
"quanto mais controle tem 
uma Nação de suas fronteiras e 
do fluxo de estrangeiros no 
País, mais estará preservando 
a integridade de seu território e 
mais estará preservando o 
exercício legítimo da cidadania 
nacional". 

Em recente visita que fez a Fortaleza, o Presidente da Associação Nacional dos Delegados de 
!Policia Federal, Dr. Nascimento Alves Paul/no, reuniu-se com o Superintendente José A1·mando ~ 
Costa e com todos os Delegados que estão sob seu comando. 1 

Equipe faz o sucesso 
O Dr. Armando credita o bom desempe· 

nho da Polícia Federal no Ceará a harmonia 
de sua equi~e, desde os coordenadores, os de· 
legados de Polícia, os agentes, escrivães e o 
pessoal Administrativo, "todos proflSSionais 
os mais gabaritados, em suas respectivas 
áreas", conforme frisou. 

Ele destaca principalmente a atuação do 
coordenador regional Policial, Dr. Sérgio 
Maciel Valim; do coordenador regional Judi
ciário, Dr. Edgar Marçal de Barros; e da 
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coordenadora regional Administrativa, Dra 
Perolinda Bezerra Pereira. 

O superintendente faz questão de nomi
nar,. um a um, todos os delegados de Polícia 
Federak_ sob seu comando: Drs. Carlos Fer
nando J:Wdrigues Paim, José Maria Leitão, 
Antônio Coelho de Albuquerque Filho An· 
tônio Barbosa Goes, Wander Silva de Araú
jo, Francisco Sá Cavalcante, Carlos Alberto 
da Silva Colares, Manoel Luiz Neto e Luze
nildo Ferreira Felix. 
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Exemplo de Federal 

mdr. José Armando da 
Costa é daqueles que 
fazem da Polícia · 
Federal a substância 

de sua Vida, aliada à 
realização afetiva de um feliz 
casamento, com d. Maria 
Lenilza Camp~ da Costa. O 
casal tem quatro filhos: José 
Armando da Costa Júnior, 
Adriano Campos Costa, 
Janaina Campos e Andrea 
Campos Costa. 
Traço característico de sua 
atividade proiJSsional tem sido 
seu desap_ego e 
despreendimento, única 
forma de o policial federal 
merecer verdadeiramente esta 
denominação. Daí ter servido 
em várias unidades da 

• Atividade literária 

Federação, submetendo-se a 
uma salutar reciclagem que 
ele próprio aconselha para 
todos os que desejam vestir, 
verdadeiramente, a camisa da 
Instituição. 
Iniciou-se na Polícia Federal 
já como delegado. Ingressou 
no Departamento, no primeiro 
concursos realizado em 1969, 
tendo como co!JY)anheiros de 
turma os drs. Mariz, Valim, 
Campelo e Watanabe, entre 
outros. 
Em 1970, jovem mas já 
eficiente, assumiu a 
Superintendência Regional do 
Rio Grande do Norte, onde 
ficou até 1972, quando 
retornou a Fortaleza, para 
ocupar, até 1974, o cargo de 
Coordenador Regional Policial 
da Superintendência do Ceará. 
De 1976 a 1978, exerceu a 
Superintendência da Paraíba, 
de onde partiu para ser 
Coordenador Regional Policial 
no Piauí; depois, Coordenador 
Regional Judiciário no Rio de 
Janeiro e, em seguida, 
Coordenador Regional 
Policial, na Superintendência 
da Bahia. 
De Salvador, foi transferido 
para Brasília, onde de 1982 a 

Ao longo de sua trajetória foi editadô peia FORENSE do 
profissional, o Dr. ArJn.ando Rio de Janeiro, em 1981. 
exerceu, paralelamente, uma O terceiro também foi ediJ 
profícua atividade literária, tado pela FORENSE, em 1982, 
principalmente de conteúdo denominando-se "Fundamen-
jurídico. tos de Polícia Judiciária". 

Seu primeiro trabalho foi A Editora SARAIVA, de 
publicado pela Universidade de São Paulo, foi a responsável pe
Brasília, tendo por título •to la editoria de seu quarto livro 
Novo Dimensionamento da - "Teoria e Prática do Processo 
Afiançabilidade dos Crimes", Administrativo Disciplinar" -
obra editada em 1976. cuja primeira edição foi publi-

0 segundo livro, "Teoria e cada em 1985, a segunda foi 
Prática do Direito Disciplinar",_, . _e4itada. em 1987 e, brevemen-
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1983 assumiu o cargo de 
diretor de Ensino da 
Academia N acionai de Polícia, 
cujo diretor, à época, era o dr. 
Sérgio dos Santos Virgem. Em 
1984, assumiu a Assessoria da 
Coordenadoria Central 
Policial, na sede do 
Departamento de Polícia 
Federal. No dia 8 de agosto de 
1986, assumiu o cargo de 
Superintendente Regional em 
Brasília, cargo que ocupou 
durante cinco anos e três 
meses. 
De Brasília, já aposentado, 
face ao elevádo conceito que 
sempre desfrutou junto à 
cúpula da Polícia Federal, o 
dr. Annando foi mais uma vez 
chamado a continuar servindo 
à Instituição, sendo designado 
Superintendente Regional no 
Ceará, cargo que hoje ocupa. 
Além de Coordenador, exerceu 
também outras funções, em 
algumas Regionais, como 
diretor da Ordem Política e 
Social e chefe da Marítima e 
da Fazendária. Com este 
curriculun, como não justificar 
a permanência do dr. José 
Armando da Costa ainda na 
ativa da Polícia Federal, 
mesmo após aposentado? 

te, deverá estar saindo do prelo 
a terceira edição, pela mesma ' 
Editora SARAIVA. 

Um quinto livro foi publica
do pelo Dr. Armando, em 1989, 
ainda pela Editora SARAIVA: 
"Estrutura Jurídica da Liber
dade Provisória". 

Além destes livros, o Dr. Jo
sé Armando da Costa tem pu
blicados vários trabalhos em 
revistas especializadas, sempre , 
abordando tem:as jurídicos. 

--



CLS 109 - Bloco 8 - loja 4 - Fone: (061) 244-6996 

Brasma - -Distrito Federal 



CREDIBILIDADE 
NA INFORMACÃO • 

110S TRÊS PODERES NOS ATESTAM'' 

Escrever é uma arte que se confunde com a arte de pensar, de 
comunicar, de viver em sociedade. 
~ arte pelo tempo que corre, pelas idéias que surgem, pela mensagem 

que fica - duradoura e eficaz. 
Boa arte é o que se propõe a continuar fazendo a revista PRISMA, em sua missáo de informar com 

objetividade, clareza e profissionalismo a um público leitor especiallssimO; que abrange as mais 
expressivas autoridades do País. 

Não é sem razáo que a revista PRISMA, órgáo de divulgaçáo da Associaçáo Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF), com sede em Brasília - centro das decisões nacionais -já 

circula, hoje, no âmbito dos Três Poderes da República, com aceitação plena. 
A Presidência da República, os Ministérios, o Congresso Nacional, os Tribunais Superiores, 

Procuradores, Governadores e Secretários de Estado, Presidentes das Assembléias Lsgislativas e 
Câmaras Municipais, além de outras altas autoridades recebem e aplaudem a revista PRISMA. 

A nova PRISMA apresenta aos seus leitores com roupagem moderna, em nova fase gráfica, com 
boa dlagramaçáo e nova linha editorial, informando tudo o que a ·ADPF faz por seus associados e 

sobre o bom trabalho que o Departamento de Policia Federal faz pelo Brasil. 
Afinal de contas, nós que fazemos a PRISMA, estamos convictos de que uma boa revista é fruto 

da qualidade do que nela se venha a ler e do respeito que se tenha por seus leitores e 
anunciantes, ainda mais que esta é uma revista de circulaçáo nacional, com público garantida na 
comunidade çlo DPF e ampliado a outros setores da vida nacional, com penetração, inclusive, no 

Exexutivo, no Lsgislativo e no Judiciária . 
Nós, que acreditamos no Brasil, estamos convictos de que, arrumada como vem sendo a Casa, 

com o esforço do Governo, do empresariado e da sociedade brasileira, vislumbram-se para o País e 
para o seu ppvo ,di/1-S .melhores que haverão de ser divulgadq$ pela revista PRISMA, sempre em 

forma dinâmica e atual. 



Campeão Federal dá 
exemplo no At~letismo 

Motivo de orgulho para o Departamento de Polícia Federal, o 
Agente Jorge Paulo de Oliveira Gomes é· campeão fundista 

que corre ao lado dos grandes campeões nacionais 

T 
rinta e dois anos de idade, 
quase dez dos quais dedi
cados à Polícia Federal, 

onde ingressou como Agente. Lo
tado na Academia N acionai de 
Polícia durante oito anos, 
encqntra-se agora na Interpol. 
Filho de Rupiara (nome indíge
na) de Oliveira Gomes e Lúcia 
Nascimento de Oliveira Gomes, 
nasceu no Rio de Janeiro, em 
1959. Detém dois cursos superio
res e caminha para o terceiro~ já 
é formado em Letras e em Edu
caçao Física e está terminando o 
Curso de Direito, abrindo cami
nho para o objetivo maior de 
prestar concurso, a fim de ascen
der ao cargo de Delegado de Polí
cia Federal, se possível, já em 
1992. 

Este o resumo biográfico tle 
Jorge Paulo de Oliveira Gomes, 
Agente do Departamento de Po
lícia Federal, que em 1992 com
pletará dez anos como Agente do 
DPF. Seu perfil é enriquecido 
com a paixão que tem pelo atle
tismo, que pratica desde os 14 
anos de idade, amadoristicamen
te. ·É detentor de mais de cem 
medalhas, acumuladas desde 
1974, quando começou a correr, 
disputando em competições 
oficiais. 

Já competiu ao lado dos 
maiores nomes do atletismo na
cional, entre os quais o campeão 
brasileiro Valdenor de Oliveira. 
Sua modalidade específica: os 
1.500 metros. Aos seus compa
nheiros de Departamento e a to
dos os jovens que desejem prati
car alguma modalidade de espor- · 
te, Jorge apresenta uma suges
tão: após se submeter a rigoroso 
check-up médico, o candidato a 
atleta deve ter perseverança 
pois, no seu entendimento, ja
mais será bom esportista quem 
se dipuser a ser apenas "atleta . 
de fim de se~". Eis a íntegra 
de entrevista concedida por Jor
ge à revista PRISMA. 

PRlSMA- Você iniciou sua vi
da de atleta já na Polfcia Federal, ou 

lll da d~ 
Prit '1 era 

lorse sugere garra e perseverança aos lovens que 
pretendem dedicar-se ao atletismo 
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já a desenvolvia antes de ingressar 
no Departamento? 

JORGE- Há dois aspectos dis
tintos: comecei a correr aos 14 anos 
de idade, lá pelos idos de 1914. Em
bora muito jovem, já participava, 
desde cedo, de competições oficiais. 
Comecei a representar a Polícia Fe
deral, em competições, a partir de 
1985, quando eu tinha 26 anos, três 
anos após ingressar no Departamen
to. Continuo, entretanto, a yartici· 
par ativamente de competiçoes fora 
da Polícia Federal. Recentemente, 
por exemplo, corri pelo Clube . dos 
Sargentos e Subtenentes da Aero
náutica (CASSAB), quando mais 
uma vez cqnferi uma medalha. 

PRISMA - Quantas medalhas 
acumula ao longo destes 18 anos de 
vida esportiva? 

JORGE - Mais de cem, em di
versas modalidades. Cheguei a 
recebê-las em corridas de fundo, que 
é uma modalidade por faixa etária. 

PRISMA - E quais são as suas 
modalidades de competição? 

JORGE -Minha modalidade es
pecífica são os 500 metros. 
Disputando-a, ~nhei, por exemplo, 
a Medalha Umversitária Brasilien· 
se, em 1977; venci, também, o Vice
Campeonato Brasileiro, represen
tando esta a minha maior conquista 
no âmbito nacional, já tendo sido 
campeão no Distrito Federal. 
~ PRISMA- E em competiÇões in
ternas da Policia Federal, qual a sua 
posição? 

JORGE - No Departamento, 
sou Tetrac~mpeão, nas Olimpíadas 
Internas. Já conquistei cerca de 15 
medalhas, a nível de Polícia Fede
ral, em competições realizadàs de 
1985 a 1989. 

PRISMA - Você acredita que 
chegará ao dobro (64 anos) de sua 
atual idade, ainda {)articipando ati
vamente de competições? 

JORGE - Coincidência, a propó
sito de sua indagação, é que estive 
eu comentando recentemente com 
minha esposa sobre esse assunto 
Em meus 16 anos de Brasília, tenho 
visto, com freqüência, pessoas de 
mais idade participando com muita 
garra de várias competições. Obser· 
vo determinados senhores de 50, 60 
e até 72 anos, em plena atividade, 
respeitando, obviamente, a sua fai
xa etária. De qualquer modo, parti
cipando com plena saúde. E é por aí 
que pretendo caminhar. Farei todo o 
esforço para seguir adiante, até 
quando Deus. permitir. 

PRISMA- Você tem competido 
ao lado dos melhores do atletismo 
brasileiro. Como você se sente com 
esta oportunidade? 

ENTREVISTA 

JORGE -É lógico que represen
ta grande honra para mim competir 
ao lado de nomes como um Valdenor 
de Oliveira, campeão brasileiro e 
vice-campeão da São Silvestre. Ele é 
novo, tem apenas 19 anos, é um 
grande atleta que Brasília gerou pa
ra a alegria de todo o Brasil. 

PRISMA Quais as últimas com
petições que você teve oportunidade 
de participar? 

JORGE: Entre as mais impor
tantes, nos últimos meses, posso ci
tar a Sétima Corrida da Primavera, 
denominada Prova Carmem de Oli· 
veira, realizada no final do mês de 
setembro. Ela foi vencida pelo cam
peão Valdenor de Oliveira. Conse
gui, no entanto,-a honrosa colocação 
de 10° l~gar, em uma competição da 
qual participaram 1.400 atletas. 

PRISMA - Chegou a receber 
medalha nesta prova? 

JORGE - Srm. Recebi medalha, 
como também recebi em cinco de to
das as sete Corridas da Primavera 
até agora realizadas no Distrito 
Federal. 

PRISMA- Você já tem em vista 
participar de alguma nova 
competição? 

JORGE - Sim. Graças ao meu 
resultado favorável, nesta última 
Corrida da Primavera, fui novamen
te convidado pela CASSAB para 
participar, como seu representante, 
de uma competição promovida pela 
embaixada do Canadá. 

PRISMA- No exterior, você já 
~articipou de alguma competição? 
Recebeu algum convite? Tem algu
ma chance? 

JORGE - Há poucos meses, o 
Departamento de Polícia Federal re
cebeu convite para mandar repre
sentantes a fim de participarem de 
duas importantes corridas interna
cionais: uma na Espanha, em mara
tona envolvendO policiais federais 
do mundo inteiro. A outra, na Co· 
lômbia, uma prova de 15 quilôme
tros. Mas, infelizmente, em decor
rência da falta de estrutura e de pa
trocínio, não tivemos condições de 
participar. 

PRISMA - Além de você, exis
tem outros atletas corredores no De
partamento de Polícia Federal? 

JORGE - Contamos com outros 
atletas. Quero deixar aqui registra
do o nome de Sérgio Marques, que é 
um grande corredor. Além do mais, 
trata-se de um excelente companhei
ro Agente de Polícia Federal. 

PRISMA- E entre os Delegados 
de Polícia Federal, algum nome a 
destacar? · 

JORGE - Destacaria o Dr. Li
nhares. Em viagem realizada aos 
Estados Unidos, onde fez curso no 
FBI, ele voltou com a idéia de ser 
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corredor. Tem, inclusive, biotipo fa
vorável. Retornou, realmente, com a 
disposição de levar a sério este obje
tivo. Segundo ele mesmo nos contou, 
lá nos Estados Unidos1 leva-se muito 
a sério o exercício fís1co e o atletis
mo. Ele concluiu que, para retirar o 
homem da vida sedentária, não há 
outro caminho senão muita persis
tência e zelo com o corpo. E assim ele 
fez. Cuidou em transformar o seu 
biotipo adequado à modalidade de 
fundista, conseguindo seu objetivo 
com muito exercício e treinamento 
na Academia N acionai de Polícia, 
onde, inclusive, o conheci. Além de 
excelente Delegado, trata-se de um 
grande escritor. Ele escreve sobre o 
proqlema das drogas, principalmen
te. E homem muito querido em todo 
o Departamento. 

PRISMA - Qual a sugestão que 
você oferece aos seus companheiros 
.do Departamento e aos jovens de mo
do geral, que desejem se engajar no 
atletismo? 

JORGE - A primeira sugestão 
que dou é a mesma que venho rece
bendo, ao logo do tempo, dos mais 
experientes: prioridade número 1: 
procurar um médico. Este é o ponto 
básico, pois é fundamental ver as 
condições físicas e orgânicas de cada 
um. A partir do momento em que ob
tiver o sinal verde do médico, aí sim, 
o candidato a atleta poderá praticar 
todo tipo de atividade física. Obvia
mente, sempre acompanhado de um 
bom treinador, que lhe transmitirá 
experiência. Alguns se identificam 
mais com a corrida, como aconteceu 
comigo. Outros, no entanto, prefe
rem o futebol ou outra modalidade 
esportiva. Seja qual for, o importan
te é que haja uma constância, ·que 
haja perseverança, que não seja um 
atleta de final de semana. 

PRISMA - Dá, então, para con
ciliar o atletismo, o esporte de modo 
geral, com a atividade profissional e 
com o tempo de lazer?· 

JORGE - Para começo de estó
ria, não existe lazer melhor para 
mim do que o atletismo. Temos, no 
entanto, que respeitar a disponibili
dade de tempo de cada um. E preciso 
mais do que força de vontade. É pre
ciso boa vontade consigo próprio. 
Participar de alguma atividade es
portiva engloba uma série de ativi
dades, d~circunstâncias, de treina
mentos. ~ preciso abdicar de muita 
C(Oisa, de dormir . cedo, por exe~plo. 
As vezes, desejamos sair à noite, 
participar de alguma festinha com 
os amigos. Mas temos que pensar na 
competição de amanhã. Por isso, é 
preciso que se ame o que se está fa
zendo, sem se sentir escravizado. -



Há 2 mil anos, a 
grande estrela brilhou, 
anunciando o nascimento 
do salvador Jesus! 

Que volte a brilhar 
neste Natal, impregnando 
todos os corações, com 
muita paz e harmonia! 

E que 1992 conduza 
o Brasil à prosperidade, 
para alegria e aHvio 
de seu bravo povo! 

São os votos do 

Conselho Diretor 
da ADPF 



IFERENÇA NÃO ESTÁ 
Só NA CARA. 

1ã na cara que quando voc4 uso o ntxu-4> de 
barbeur Schick Ultrex, com lâminas revcsti&s 
com prolon. seu rosto logo sente wn borbeat 
muito mais perfeito. suave e confortúvêl: 

Mas a ~de diferença de Schick UltrQK é 
ele é o ímico l.'Om o exclusivo botão lim~ 
remove os resíduos de barba e espuma tue ficam 
entre as liiminas. mantend0111S Jinitpas e mais 
durJveis. 

Com mrut diferenç.à 
vai mudar pam Schick. 
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CAMPARI SODA CAMPARI ON THE ROCKS CAMPARI ORANGE 



A IFERENÇA 
Só NA CARA. 

1ã na caro que quondo você usu n avurellllo ôe 
barbear Schick Ultrcx, com liiminas rcvcsti&s 
com prolon. seu rosto logQ sente um bar~ 
muito mais perfeito, suave e confortáveE 

Mas a grande diferença de Schick Ultl'ejK é 
ele é o único com o exclusivo botão lim~ 
remove os resíduos de barba e cspqma 4jUC ficam 
entre as lâminus, munten<Jd..as Jirftpaa e mais 
duráveis. 

Com uma difercnÇà que VOCê 
vai mudar paro Schick. 

AO 
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