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Jamz1ia muita
coisa tem
passado de pai
para.filho.
ColJfiança, por

exemplo.,

Sou apaixonado
por tecnologia.
Eles inventam
cada coisa.
Agora tem até
umas
maquininhas
maravilhosas
que resolvem
tudo pra gente. 11

Há 50 anos, tradição e modernidade fazem do Bradesco o Banco de todas as gerações,
sinônimo de democratização, qualidade e eficiência de serviços bancários.
O Bradesco foi a primeira empresa privada do Brasil a utilizar computador. O primeiro
Banco a ter um canal exclusivo de Satélite e a interligar "on-line, real-time" toda a sua
Rede de Agências, tornando o Cliente Bradesco cliente de todo o Banco.
Esses avanços decorrem de um programa de crescentes investimentos em tecnologia,
que permitem ao Bradesco assegurar produtos e serviços cada vez mais ágeis e cada
vez mais sintonizados com a vontade dos seus clientes.

Todo mundo tem um bom motivo para ser cliente.

EDITORIAL

Agora é a hora
"

imprescindível a melhor satisfação das necessidades do povo, a mantença, pelos Governos- municipais, estaduais e federal-, de serviços públicos específicos, alguns deles decorrentes da obrigatoriedade impingida pelo ser humano
na sua convivência com o semelhante.
Dentre esses serviços, caracterizado pela harmonia que deve produzir no meio
social, a par do verdadeiro poder de polícia facultado ao Estado, existe o Serviço de
Segurança Pública, cabendo à Polícia Federal a execução de parcela dessas
atribuições.
Entretanto, verifica-se, quer na área de Segurança Pública, como na Saúde, na
Educação, e outras, uma real degeneração, tanto na qualidade do serviço prestado
como na quantidade dos benefícios oferecidos.

E

E a Polícia Federal, lamentavelmente, não conseguiu passar imune ao esvaziamento que se operou nas instituições, o que levou-a às raias da quase completa inoperância e ineficiência, deslustrando os grandiosos trabalhos de que sempre foi
protagonista.
Os últimos acontecimentos que catapultaram a Polícia Federal às primeiras páginas dos noticiosos, têm origem, primeiro, nas desastrosas administrações e, segundo, no baixo senso de corporação.
São culpadas as administrações nanicas, que parecem se protrair no tempo, pois
não se preocuparam sequer em manter o patrimônio material do órgão, endeusaram
a figura do dirigente, dedicaram-se à pífia discussão por salas, ou que gastam os parcos recursos em toumée sob o pretexto de adquirir helicópteros, quando presos fogem sistematicamente de precárias custódias etc.
Por outro lado, o corporativismo-imediatista e egoísta, externo e interno, afastado dos interesses maiores do órgão, acabou por provocar um distanciamento entre as
diversas categorias e o esquecimento da busca de maiores condições operacionais e
estruturais.
A discussão das causas do desmantelamento do organismo policial da União, que
teve agravamento a partir da apuração das mazelas do governo anterior, e que o
atual não soube ainda superar, pode tomar vários rumos, apontar prováveis responsáveis e, quiçá, identificar objetivos escusos.
Porém, essencial agora é repensar o modelo de Instituição Policial Federal que
anseia o cidadão brasileiro.
Certamente não é o que aí está.
Diante do quadro caótico no qual deixamos que mergulhassem a Polícia Federal,
é obrigação de todos nós - Presidente da República, autoridades do Executivo e do
Judiciário, parlamentares, membros dos ministérios públicos e, principalmente,
funcionários, enfim, daqueles que têm o dever se não moral, pelo menos funcional
de, longe das discussões apaixonadas e individualistas, preservar as instituições-,
procurar conhecer e se engajar na defesa das propostas apresentadas pelas associações e sindicatos de Delegados de Polícia ao Congresso Revisor, sob pena da total
derrocada do sistema brasileiro de segurança pública e, por via de conseqüência, do
próprio órgão.
WASHINGTON DO NASCIMENTO MÉLO
Presidente do Sindicato dos Delegados de
Polícia Federal no Distrito Federal, Espírito Santo e Bahia - SINDEPOL
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CARTA DO LEITOR

ADPF contra os
inescrupulosos
Com o objetivo de coibir a
ação de inescrupulosos, a
Associação
N acionai dos
Delegados de
Polícia Federal (ADPF),
através de seu
Presidente,
Dr. Vicente
Chelotti, emitiu comunicado, com esclarecimentos
objetivos sobre o agenciaDlogo Alvts ·
mento de proAbreu é diretorpaganda ou
geral da
qualquer ourevista PRISMA
tro tipo de ne~-os envolvendo a revista PRISEm seu comunicado, a ADPF deixa claro que o funcionário do Departamento de Polícia Federal, Diogo
Alves Abreu, "é o único e exclusivo
Diretor-Responsável pela revista
PRISMA órgão oficial da ADPF. Esclarece também que "qualquer pes-

EXPEDIENTE

soa, sem autorização, não poderá
agenciar propaganda ou tratar de
qualquer negócio em nome da revista", e que qualquer irregularidade
deverá ser comunicada às autoridades e à Associação N acionai dos Delegados de Polícia Federal. Eis a íntegra do comunicado:

COMUN IC ADO
A ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDERAL
- ADPF comunica à praç~á em geral, autoridades e a quem interessar possa, que o
Sr. OlOGO AlVES DE ABREU , funckmário do Depart amento de Policia Federal 6 o
único e excl usivo Diretor- Responsbet da Revista Prisma, óroio oficial desta As-

sociaçio, conforme contrato assinado ent re est a Presid6ncia e a Envelopei Produtos Gráficos ltda., referendado pelo Conselho·Oiretor.
Qualquer pessõa , sem sua autortzaçao, nao poderá agenciar propa·
gandas ou tratar de qualquer negócio em nome da revista , que devera ser, neste
caso comunicado às autoridades mais próximas e à esta Associaçao .
Brasltia, 16 de agosto de 1993

Bom estilo
llm 0 Sr. Dr.
Vicente Chelotti
M.D. Presidente da Associação
N acionai dos Delegados de Polícia
Federal (ADPF).
Motiva-me enviar-lhe esta correspondência tão-somente para

parabenizá-lo pela excelente qualidade como se tem apresentado a revista PRISMA, notadamente em
suas últimas edições.
Bom estilo, boa arte gráfica, bom
conteúdo editorial, são predicados
desta publicação que a tornam de
acessível leitura não apenas aos integrantes do Departamento de Polícia Federal.
Embora também servidora pública, não pertenço à Polícia Federal,
mas tenho tido acesso à PRISMA,
que vez por outra chega à minha
repartição.
Aproveito a oportunidade para
sugerir uma mais curta periodicidade entre uma edição e outra, pois
creio que as matérias nela contidas
não são só do interesse do Departamento de Polícia Federal.
Cito por exemplo matérias importantes como· a que li, dando detalhadamente informações sobre o trabalho do DPF, no caso PC Farias,
sem conotações políticas, para não
citar outros relevantes assuntos
abordados nesta publicação.
Estendo minhas congratulações
aos demais membros do Conselho Diretor da ADPF, bem como aos editores da revista PRISMA.
Atenciosamente,

.U.OC:Iaçio Nacional doa DeleJladoa de PoUcia
Federu:
EQS 208/408 Brasília-DF CGC/MF.
00.435.602/00017-71

Preaidente:
Vicente Chelotti
Couelho Diretor:
Bolivar Steinmetz,
Edson Resende de Oliveira,
Jayme Rubstem,
Joaé Ercidio Nunes,
Luiz Clovis Anconi
Magnaldo Joaé Nicolau da Costa,
NélSon Marabuto Domingues,
Paulo Gustavo de Magalhães Pinto,
Sebastião Joaé Lessa,
Tito Caetano Corrêa,
Vicente Chelotti
Suplentu:
Paulo Licht de Oliveira,
Sérgio Sakon.

Ma.

Maria Aparecida do Porto
São Paulo-SP
Couelho Filcal:
Paulo Fernando da Costa Lacerda,
Augusto Konrad,
Neuza Nazaré Gulheimelli.
Suplentea Couelho Filcal:
Marco Antonio Mendes Cavaleiro,
Hideki Mizuno.
Departamento Aclminútrativo:
Bolivar Steinmetz.
Departamento de Comunicaçio Social:
Departamento de Aposentadoa e Penaioniatu:
Jaime Aires Coelho.
Departamento de Representaç6el Regionaia:
Paulo Licht de Oliveira.
Departamento de Aaaiat~ncia Social:
Joaé Bonifácio Gomes de Andrade.
Departamento de Aaaiat~ncia Jurídica:
João José Cury,
Joaé da Cunha Linhares,
Joaé Roberto Benedito Pesona.
Direçio-Geru- REVISTA PRISMA ADPF:
Diogo Alves de Abreu

Revista PRISMA/ADPF- Órgão Oficial da Associaçã9 Nacional dos Delegados de Polícia Fedll,ral- Edição Nacional- DIREÇÃO-GERAL: Diogo Alves de Abreu- REDATOR: João Bairton Sampaio- PRODUCÃO FOTOGRAFICA: Célio Azevedo- DIAGRAMAÇAO: Vitorino Nascimento de Souza -IMPRESSÃO E ACABAMENTO: Envelopei Produtos Gráficos Ltda. - DlSTRiéUIÇÃO: EBCT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- CIRCULAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: Entre Associados da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal- ADPF- Ministério da Justiça- Ór_gãos- Departamento de Polícia Federal: Direção-Geral, Assessoria e Divisões: OOPS,
DRE, DPFAZ e DPMAF- Gabinete da Presidência da República e Assessorias- MINISTERIOS: da Justiça -das Relações Exteriores- da Marinha - da Aeronáutica- do
Exército- da Economia- Fazenda e Planejamento- da Infra-Estrutra- da Agricultura e Reforma Agrária- da Educação- do Trabalho e da Previdência Social- da Saúde
-da Ação Social- CONGRESSO NACIONAL: Senadores e Deputados Federais- SECRETARIAS DOS ESTADOS: da Justiça- da Fazenda- da Agricultura e Abastecimento - da Energia e Saneamento - dos Transportes - da Educação - da Saúde - da Segurança Pública - do Trabalho e Promoção Social - da Cultura - dos Esportes e Turismo
-da Administração -da Economia e Planejamento- da Habitação e do Desenvolvimento Urbano- da Ciência- Tecnologia e Desenvolvimento -do Meio Ambiente- do
Menor- da Defesa do Consumidor- ALTAS AUTORIDADES: Governadores dos Estados- Supremos Tribunais- PRESIDENTE: Assembléia Legislativ!IS- Tribunais da
Justiça - Câmaras Municipais - PROCURADORES: Procuradores-Gerais dos Estados - Procuradores-Gerais da Justiça dos Estados - REDAÇÃO: BRASILIA-JSSB - EQS
208/408- Bloco B- Bruília-DF- CEP 70.254-000- Caiza Postal132099- Telefone (061) 244-6716- ADMINISTRAÇÃO E PUBLICIDADE: BRASILIA-BSB31 Avenida Comercial-lote 1202-A- Núcleo Bandeirante- Brasília-DF-Telefones (061) 386-1123 e 386-1739. Contato direto: (061) 245-5066. - Relações Pública: Autonõnomos: Joaé Couto Filho, Lélio Leão, Margareth Barbosa Lima e Roberto Conceição de Vasconcellos. Não autorizamos pessoa alguma a oferecer assinaturas. Se for procurado por
alguém, denuncie-o às autoridades locais. Para publicidade atenda somente agentes credenciados. Revista PRISMA não aceita matéria paga em seu espaço redacional. Proibida a
reprodução total ou parcial sem autorização dos Editores.

4

NESTA EDIÇÃO

7

Em entrevista à PRISMA, o presidente da ADPF, Dr. Vicente Chelotti, detalha o bom trabalho que a Associação vem fazendo, com outras entidades de classe, junto à revisão constitucional, em prol do DPF.
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A atuação da Polícia Federal vem sendo elogiada por diversos parlamentares, principalmente no que se relaciona às investigações dos casos de
corrupção. Acham que os policiais devem ter melhores salários.

12

Ouvidos pela revista PRISMA, vários integrantes da CPI do Orçamento manifestaram a opinião de que o Brasil tem jeito, pois passa por um
benéfico período de depuração da classe política e de outros setores.

21

O Dr. José Roberto Benedito Pereira, ex-diretor da Academia Nacional de Polícia, continua preocupado com os rumos do concurso para o
DPF, principalmente depois de denúncias de anulação de quesitos da
prova.

25

Em entrevista à revista PRISMA, o Dr. Paulo Lacerda, que chefia a
Divisão de Disciplina da CCJ, detalha os rumos do caso PC Farias, que já
deu origem a nada menos de 68 inquéritos policiais.

27

Respeitadíssimo no DPF, onde galgou praticamente todos os postos, o
Dr. Jones Gomes Fontenele analisa os rumos da instituição e conta sua trajetória na Polícia Federal. A histó.ria de uma bela vida, por sinal.

39

O Dr. Pedro Carvalho Reis (Dr. Pedrinho, como é conhecido entre os
íntimos) é pessoa carismática na Polícia Federal e fora dela. Embora aposentado, ele continua desfrutando da amizade de todos no DPF.

43

O Dr. Antônio Pereira teve reconhecido o trabalho que desenvolveu na
chefia da Seção de Fiscalização do Tráfego Internacional do Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, na superintendência do Rio.

NOSSA CAPA
A Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal, o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal,
a CONDEPOL e a ADEPOL, através de suas
respectivas diretorias, têm realizado um trabalho
conjunto, corpo-a-corpo, junto a deputados e
senadores, no Congresso Nacional, em um esforço
que se estenderá durante toda a revisão
constitucional. Em vigília constante, as entidades de
classe estão mobilizadas, na defesa dos interesses da
classe, tendo inclusive apresentado 32 propostas à
revisão e nada menos de 498 emendas às propostas
contrárias.
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othnlst~a

quanto 1101 rumos ela l"ftlllo
lntereiMI da Policia Fecleral

Querem
solapar

oDPF

Esta é a opinião do Presidente da ADPF, Dr.
Vicente Chelotti, que em entrevista à PRISMA
falou sobre a luta da Associação e de outras
entidades de classe, para fazerem aprovar, na
revisão constitucional em andamento, propostas
que garantam a sobrevivência digna da Polícia
Federal e do sistema de segurança pública do
País. Ele critica a postura da atual cúpula do
DPF e deposita um voto de confiança no
Congresso N acionai, que está sendo depurado
após a chamada CPI do Orçamento.

PRISMA - Dr. Chelotti. A
revisão constitucional ora em
andamento está fadada a conduzir a profundas alterações
na Polícia Federal, alterações
estas que tanto poderão ser benéficas quanto maléficas a Instituição e aos seus servidores.
Fala-se, inclusive, até no cúmulo de extinção. O senhor teme que algo de tão grave acabe
acontecendo?
CHELOTTI - Creia-m~
que não, meu caro repórter. E
bem verdade que existem forças interessadas em solapar a
Polícia Federal, haja vista certas propostas apresentadas à
apreciação do Congresso
revisor.
PRISMA - Qual, então, o
grau de preocupação que o senhor tem em relação à revisão
constitucional?
CHELOTTI - Preocupame administrativamente, mas
não me preocupa em termos de
presidente de entidade de classe. Preocupa-me administrativamente porque, como todos sabem, está à frente da adminis-

MATÉRIA DE CAPA

''A direção do
DPF apresentou
algumas
pálidas propostas
à revisão"

Dr.
promete
corpo a
corpo, !unto a deputados e 18nadores, ati o final dos trabalhos da
revllio constitucional, ao lado dos demais dirigentes claulstas

tração do órgão uma autoridade sem representatividade, sem
penetração no meio político,
que se preocupa apenas com
coisas pequenas em relação ao
DPF. Como presidente da
ADPF, estou tranqüilo, porque
tanto nossa Associação como o
Sindicato dos Delegados de Polícia Federal, ombreados com a
CONDEPOL, que é a Confederação dos Delegados de Polícia
do Brasil e a ADEPOL - Associação dos Delegados de Polícia
do Brasil - têm feito um trabalho árduo e exemplar, junto ao
Congresso N acionai, desde a
apresentação de propostas e
emendas a outras propostas de
terceiros, ao acompanhamento,
pari p888u, do cronograma
revisional.

''Estamos
otimistas
porque estamos
fazendo
um bom trabalho
no Congresso"
PRISMA - O Senhor está
otimista quanto 80S rumos da
revisão, no tocante 80S interesses da Polícia Federal e de seus
servidores?
8

CHELOTI'I - Sim, estou
otimista, pois estamos, eu e os
demais companheiros envolvidos nesta luta, conscientes do
bom trabalho e da boa receptividade de nossas propostas junto aos congressistas. Estou certo de que vamos conquistar
muitas coisas que deixamos de
conquistar durante a Assembléia Nacional Constituinte.
PRISMA - Quais as principais propostas apresentadas
pela ADPF e pelas demais entidades de classe, unidas na mesma luta?
CHELOTI'I - Apresentamos 32 propostas. Destas, salientamos o restabelecimento
da atribuição para que o Delegado emita o mandado de busca; a volta à indiciação papiloscópica e por fotografia dos indiciados em inquéritos policiais;
indicação clara e objetiva no
texto constitucional de que as
Polícias são órgãos essenciais à
Justiça; Privatização dos cargos de DAS da Polícia Federal;
que o cargo de Diretor Geral seja privativc de um Delegado de
Polícia de Carreira com mandato de dois anos; que o artigo 241
da Constituição seja claro na
sua redação, a fim de que se garanta aos Delegados de Polícia
os mesmos vencimentos concedidos aos membros do Ministério Público, nas áreas federal e
estadual, independentemente
de lei.
PRISMA - Qual a avaliação que o senhor faz das propostas apresentadas pela direção do Departamento de Polí-

cia Federal?
CHELOTI'I - É bem verdade que a direção apresentou
algumas poucas embora pálidas propostas, sem maiores
conseqüências para a estrutura
do órgão. Tanto isso é verdade
que, por exemplo, fica muito
claro não haver a mínima preocupação com a privatização dos .
.cargos de DAS, haja vista não
ser do interesse da atual administração. Ela também não está
empenhada na regulamentação
do 241, que para nós servidores
é fundamental - tanto para a
Polícia Federal como para as
demais Polícias do Brasil inteiro. Da mesma forma, não está a
atual Administração empenhada no fortalecimento de nossas
atribuições. Tanto é verdade
que inúmeras de nossas atribuições são hoje desempenhadas por outros órgãos, não por
omissão, mas por absoluta falta
de recursos. Por isso, estamos
batalhando ardorosamente, para exflicitar no texto constituciona as nossas atribuições, a
fim de que não continuem sendo usurpadas, como estão
sendo.
PRISMA - O senhor acha,
então, que a Administração,
na verdade, não anda muito
preocupada com os rumos da
revisão constitucionJll?
CHELO'ITI - E verdade.
A cúpula do DPF não está tão
preocupada como deveria. Não
tenho notícia, por exemplo, de
que a Administração haja apresentado àlguma emenda para
contrapor-se às propostas contrárias aos interesses do órgão
e de seus servidores. Vou mais
longe: tanto não está preocupada que chegou ao cúmulo de
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exonerar o Dr. Ercídio do cargo
de assessor parlamentar- cargo que vinha exercendo há cinco anos - pelo simples fato de
ser Delegado e Secretário Geral
da ADPF, sob a suposta ilação
de que ele estaria trabalhando
a favor dos interesses da classe,
em detrimento dos questionáveis interesses da atual direção
do órgão. Isso é um absurdo,
uma demonstração de que a
Administração não está de modo algum interessada em resolver os problemas do DPF. Como
se os mteresses dos Delegados
colidissem com os interesses
dos demais servidores. Temos
interesses comuns e estamos
unindo forças, pois nossos objetivos são mais amplos do que
aqueles da Administração.
PRISMA- Dr. Chelotti. E
como está sendo feito este trabalho no Congresso Nacional?
Trata-se de um trabalho corpo
a corpo junto aos parlamentares?
CHELOTI'I - Exatamente. O processo revisional já
cumpriu duas etapas: a apresentação de propostas e a apresentação de emendas às propostas já encaminhadas à tramitação. Como já dissemos, apresentamos 32 propostas. Mas de nada adiantaria apresentá-las, se
não houvesse o acompanhamento da tramitação das matérias, principalmente daquelas
de iniciativa de outros órgãos,

contrários aos n08808 interesses.
PRISMA - Qual o resultado prático deste trabalho?
CHELOTI'I- Como resultado deste acompanhamento, a
ADPF e as demais entidades SINDICATO, CONDEPOL e
ADEPOL - apresentaram nada menos de 498 emendas às
propostas contrárias aos nossos
interesses, como, por exemplo,
a criação do juizado de instrução e, conseqüentemente, a ex-

tinção do cargo de Delegado de
Polícia; a subordinação das polícias ao Ministério Público; a
extinção do inquérito policial; a
supressão do artigo 241 e do artigo 135, onde consta que os delegados fazem parte das carreiras jurídicas entre outras pro~ quando enfatizou que
'concurso é coisa muito diftcil;
tem de ser muito bem preparado, muito bem pensado; cada
passo, cada atitude, porque
uma escorregadela, um deslize,
pode comprometer totalmente o
concurso - acrescentou.
Segundo o Dr. José Roberto,
qualquer pessoa que se sinta
prejudicada poderá ingressar
na Justiça, por achar que a tal
Ata - se realmente é verdadeira - "foi produzida com o deliberado fito de acomodar alguém, para melhorar a posição
de algum ou de alguns
candidatos".
CORREÇÃO - De qualquer modo, o Dr. José Roberto
entende que, salvo se houver
alguma decisão judicial mandando suspender o concurso, o
que se deve fazer é continuar
em frente, evitando novos problemas, e que o episódio sirva
de lição, para evitar a repetição de "constrangimentos como este".
- Que o concurso vá até o
final, para depois se fazer uma
boa preparação dos aprovados.
O certo é que, quando o concur-

...,..
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so chegar a esta etapa, inevitavelmente virão os reflexos do
grande êxodo e da aposentadoria de excelentes profissionais,
sejam delegados e agentes, que
estão indo embora. Por isso,
cresce a nossa responsabilidade; que se faça um grande mutirão, a fim de que os novos sejam
lançados ao trabalho com o mínimo de preparo possível, concluiu o Dr. José Roberto.
PRISMA - Qual a receptividade das propostas e das
emendas apresentadas em bloco, junto aos parlamentares?
CHELOTI'I - A melhor
possível. Contactamos com inúmeros parlamentares dos diversos partidos, merecendo deles
excelente acolhida. Destacamos aqui o apoio de alguns dos
que subscreveram nossas propostas: Moroni Torgan, Aldir
Cabral, Evaldo Setúbal, Eraldo
Trindade, Benedito Domingos,
Freire Junior, Aécio de Borba,
Gonzaga Mota, Reditório Cas. sol, João Natal, Edison Fidelis,
João de Deus Antunes, Wilson
Müller, Maurício Calixto, Pinheiro Landim e Rubens Bento. Outros parlamentares não
subscreveram todas as emendas, mas deram o seu apoio a
algumas, como é o caso de Miro
Teixeira, Sandra Cavalcante,
José Maria Eymael, Roberto
Cardoso Alves-e Adilson Mota.
Além dos Senadores Nei Maranhão, José Richa, Irapuan Costa Junior, Nabor Júnior e Cé-

Delepclos Policia Federal (SINDEPOL-DF), 6 citado pelo Dr.
VIcente ~helotti como um dos mais arclorosos defensores da claue,
neste trabalho Junto ao Congre110 Nacional, durante a reviléio
constitucional

com os
Deputados Joio Natal, F6blo Feldman e o relator Nelson Jobim
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sar Dias, e ainda os Deputados
Arnaldo Viola, Carlos Camurça, Henrique Almeida, e Robson Tuma, entre outros.
CHELO'ITI - Continuare·mos mobilizados, para quando
relator, deputado Nelson Jobim, for apreciar as propostas e
as respectivas emendas, relativas à questão da segurança pública. Estamos atentos, simultaneamente, em contato com os
parlamentares, num trabalho
permanente, corpo a corpo, que
só findará com a promulgação
da revisão constitucional.
PRISMA - Dr. Chelotti.
Após tantos escândalos, envolvendo o Poder Legislativo,
principalmente os tomados público durante a CPI do Orçamento, o Senhor acha que o povo brasileiro deve continuar
dando um voto de confiança no
Congresso Nacional?
CHELO'ITI - Acho que
sim. Pela primeira vez na história deste País os parlamentares
resolveram lavar a roupa suja
e, de uma certa forma, fora de
casa, haja vista terem dado amplo conhecimento público de todo o trabalho realizado pela
CPI do Orçamento, buscando
identificar aqueles congressistas que não são dig:t1os de representar o povo. A GPI veio para
demonstrar que não se pode generalizar as críticas e acusa-

MATÉRIA DE CAPA

em companhia dos ......... Matheus u.n.n, AWir
Cabral, Joio Natal, Moronl Torgan e José Fellnto atrás o S.naclor Onofre Oulnan - deputados Joio
de Deus e Joio Brochado, além do presidente da ADPF VIcente Chelottl • outros Delegados de Policia
Federal e avll, no Encontro realizado no dia 16.03.94.

ções a classe política, como
também não se POde generalizar críticas ao judiciário, ao empresariado ou aos diversos segmentos da vida nacional. Existem os maus parlamentares, os
maus magistrados, os maus policiais, os maus advogados e os
maus empresários, que felizmente fazem a minoria. Em
noBBO contato com o CongreBBO
Nacional, por exemplo, estamos certos de que ao contrário
do que muitos pensam, ali existem valorosos parlamentares,
que, infelizmente, pagam perante a opinião pública pelos
pecados da minoria - uma minoria muito atuante, é bem verdade, capaz de fazer sérios estragos ao País e à imagem do
Poder Legislativo.
PRISMA - Além do senhor, Dr. Chelotti, quais os demais líderes deste trabalho
realizado junto ao Congresso
Nacional?
CHELOTTI - Em termos
de Polícia Federal, estão trabalhando com todo o empenho os
Drs. Washington, como Presidente do Sindicato, o Dr. José
Roberto, o Dr. Magalhães, o
Marcelo Itagiba, o Goés, o Casimiro, entre outros. Estamos
unidos nesta luta a outros bravos companheiros, como o Dr.

Reinaldo Manlhães, Presidente da CONDEPOL, e o Niles, Presidente da ADEPOL,
além de todos os presidentes de
Sindicatos de Delegados Civis,
do Rio Grande do Sul ao Amazonas, notadamente os Drs. Renato Rainha, Aquiles, do Distrito Federal; Weber, do Rio
Grande do Sul, Realle, do Rio
de Janeiro; e Haroldo, de São
Paulo.

Encontro da policiais
com relator da
Constituinte
No dia 16.03.94 foi realizado um importante encontro
com o Relator da Revisão Constitucional, deputado Nelson Jobim, onde foram apresentados e
debatidos os principais assuntos de interesses das Polícias
Federal e Civil, com o objetivo
de dar subsídios para o aprimoramento do sistema de segurança pública do País.
Compareceram, para prestigiar o encontre e demonstrar
apoio e solidariedade às reivindicações apresentadas pelas entidades de classes, os senadores
Gerson Camata/ES - e Onofre
Quinan/GO - e os Deputados
Federais Adilson Motta/RS Aldir Cabral/RJ - Diogo Nomura/SP - Eraldo Trindade/AP - Fábio Feldman/SP -

Fernando Carrion/RS - Laprovita Vieira/RJ - Lucia Vania/GO - Matheus Kesen/PR
- Miro Teixeira/RJ - Moroni
Torgan-CE - João BrochadoDF - João Natal-GO - José
Plena/PR - Wilson Muller/RS.
Estavam presentes também
os Delegados Casimiro Emerin
- Mario Correa - Luiz Glicério - Marcelo Itagiba - Washington Mello e Antonio Goes,
PRESIDENTES DOS SINDICATOS DOS DELEGADOS
DE POLÍCIA FEDERAL NOS
ESTADOS DO RS - SC, PR,
SP, DF/ES/ BA e CE/PI e PB,
respectivamente, além dos Presidentes de Associações e Sindicatos de Delegados das Polícias
Civis de todos os Estados do
Brasil.
O Encontro foi acompanhado por mais de duzentos Dele-.
gados Civis e Federais, interessados no destino das instituições e nas idéias e tendências
do relator sobre o assunto as
quais, em parte, são favoráveis
aos nossos pleitos, principalmente quanto à manutenção do
inquérito policial e contra a implantação do Juizado de Instrução e subordinação da Polícia
Judiciária ao Ministério
Público.

•
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do Orçamento, que teve como relator o
Deputado Roberto Magalhies

CPI do Orçamento
A atuação da Polícia Federal, paralelamente ao trabalho
desenvolvido pela CPI do Orçamento, foi elogiada por vários
deputados e senadores. A maioria dos quais defende com firmeza a
necessidade de o Governo garantir melhores salários para atividades
essenciais ao desenvolvimento e à segurança do País como é o caso
de nossa Institutição.
Polícia Federal tem-se
havido muito bem,
trabalhando com proflSSionalismo e correção, coerente com sua missão constitucional, contribuindo para a correção de rumos do País, envolvido em tantos escândalos de
corrupção, como os que levaram até mesmo ao afastamento
de um Presidente da República
- Fernando Collor - e agora,
mais recentemente à chamada
CPI do Orçamento, que POderá
levar pelo menos 18 parlamentares a perderem o mandato.
Esta foi a opinião consensualmente exarada por diver;
sos deputados e senadores, a
maioria dos quais integrantes
da CPI do Orçamento, ouvidos
pela reportagem da revista
PRISMA, entre os quais se destacam o próprio vice-

A
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presidente, deputado Odacir
Klein; os senadores Cid Sabóia
de Carvalho, Nei Maranhão e
Valmir Campelo e o deputado
José Genoíno, entre outros.
A apreciação elogiosa feita
por estes parlamentares, sobre
o trabalho da Polícia Federal,
principalmente em relação aos
chamados escândalos "Paulo
César Farias" e "CPI do Orçamento" cresce em importância
por ter partido de deputados e
senadores provenientes de diversas siglas partidárias.
Todos foram unânimes em
destacar ser ainda mais meritória esta missão face às sérias
dificuldades materiais enfrentadas pelo DPF, principalmente quanto à falta de recursos.
Com a responsabilidade de
quem já foi ministro da Justiça
e agora presidente da C~I do

Orçamento, o senador Jarbas
Passarinho manifestou a convicção de que aquela Comissão
Parlamentar de Inquérito deu
valiosa contribuição para o saneamento moral e ético da classe política e conseqüente recuperação da credibilidade do Poder Legislativo junto ao povo
brasileiro.
Já o vice-presidente da CPI,
deputado Odacir Klein, faland9
especülcamente sobre a atuação da Polícia Federal, em torno destes escândalos, salientou
que a instituição "tem investigado com seriedade, buscando
produzir prov_a s, mantendo
uma posição muito assemelhada à adotada pela Comissão
Parlamentar de Inquérito". Explicando seu ponto de vista, dis-

....,.

Para Concessionários Scania
Cliente é Prioridade
Trabalhar no sentido da crescente unidade da rede Scania e da continuidade do tradicional bom entendimento com a fábrica, especialmente neste momento, quando a Scania introduz amplas alterações
em suas estruturas de produção e operacional, é o grande objetivo da nova gestão que assume a Assobrasc, Associação Brasileira dos Concessionários Scania, para o biênio 94/95, segundo seu novo presidente, Carlos Alberto Rodrigues da Cunha.
Para Carlos Alberto, essa linha de atuação responderá plenamente à nova diretriz anunciada pelo
presidente da Scania do Brasil, Ake Brannstrom,
através do "Plano de Ação Mercado Brasil". Este
plano determina como primordial o direcionamento
da empresa ao mercado, fazendo-a ouvir o cliente
em todas as circunstâncias, de maneira a racionalizar e melhorar os índices de produtividade, intensificar o treinamento de profissionais que atuam nos
concessionários através de cursos específicos e recicláveis, de forma a possibilitar ao cliente atendimento rápido e eficaz. 'Hoje, mais do que nunca, o
cliente é a prioridade da Scania, e não poderia ser
diferente, portanto, a visão desta diretoria", afirmou
o novo presidente da Assobrasc durante a cerimônia de posse.

Comissão de
Trabalho
Para alcançar esses objetivos, foram convidados profissionais da própria Rede Scania para compor sete comissões de trabalho: Pós-Venda, Suporte a Vendas, CollJ.ercialização de Caminhões, Comercialização d~ Onibus, Economia e Finanças, Informatização e Etica. Em comum, as comissões trabalharão no sentido de apoiar o Plano de Ação da
Scania.

NOVA DIRETORIA- BIÊNIO 94/95
presidente
Carlos Alberto Rodrigues da Cunha - Vepesa - Brasma -DF
Vice-Presidente:
Valdir Lary Tregansin - Brasdiesel - Caxias do Sul - AS
Vice-Presidente:
Luiz Fernando Leal Tegon - Supergasbrás - Rio de Janeiro RJ
Diretores:
Arthur Rossetti - Suvesa - Canoas - AS
Renato Mottin - Movesa - Salvador - BA
Cláudio Antonio Tarraf- Escandinávia- Ribeirão Preto - . SP

Duas dessas comissões, entretanto, a de PósVenda e a de Suporte a Vendas, terão posições estratégicas, inspiradas na necessidade de se desenvolver uma ação mais ágil e ampla junto ao cliente,
de forma a oferecer o melhor atendimento do mercado. Para o novo presidente, elas devem realizar
uma busca incessante de corresponder às expectativas em termos de reconhecimento pela preferência e confiabilidade na marca Scania.
A parceria com a fábrica, para o presidente da
Assobrasc, trará um diferencial de qualidade próprio e exclusivo da marca, o que permitirá o crescimento da Scania na participação do mercado.

CPI DO ORÇAMENTO

Carvalho também se manifestou a respeito: "A revisão
constitucional não está sendo afetada. O episódio do orçamento foi uma questão factual. Não há um fato preferente a outro. A revisão é errada por si só. Não depend~
de CPI, de coisa alguma. E
errada porque foi convocada
indevidamente, numa má interpretação do artigo 3 ° d~
Disposições Transitórias. E
errada de origem, nada tendo a ver com corrupção",
argumentou.
De acordo com o senador
cearense, "a má vontade inicialmente sentida em torno
da revisão é causada porque
ela é polêmica e, conseqüentemente, não seria pacífica.
Trata-se de uma revisão que
está aí mais para atender a
interesses econômicos do que
para atender aos reais interesses da consolidação democrática", frisou.
-Temo até que a revisão
seja um escândalo maior do
que a própria CPI, haja vista
o fato de muitos defensores
da revisão terem sido, coincidentemente, indiciados pela
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Orçamento", acrescentou.
Ao contrário do que pensa Cid Sabóia de Carvalho, o
senador Valmir Campelo
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manüestou a conVIcçao de
que de modo algum os resultados da CPI do Orçamento
prejudicarão o bom andamento da revisão constitucional.
'

Avanços
• •

SOCIGIS

Todos os parlamentares
entrevistados também externaram sua preocupação em
relação à questão social, no
bojo da revisão social constitucional. No entendimento,
por exemplo, do senador Cid
Sabóia de Carvalho, "a revisão existe exatamente para
eliminar os avanços alcançados durante a Assembléia

Nacional Constituinte ~ue
elaborou a Carta de 1988 '.
- Preocupa-me a questão social mas também a
questão econômica umbilicalmente ligadas uma à outra. Querem bombardear a
garantia nacionalista do petróleo e das telecomunicações, setores que não podem
ser tocados. No futuro, quem
sabe, mas agora não asseverou.
Referindo-se, especificamente, à questão social, Cid
Sabóia de Carvalho citou como suas maiores preocupações a questão da estabilidade dos servidores públicos e
a questão da aposentadoria,
entre outros. "Esta revisão
constitucional revela-se uma
grande oportunidade para o
Brasil regredir socialmente", completou o senador
cearense.
Falando sobre o mesmo
tema, o deputado José Genoíno prometeu lutar durante a revisão constitucional
pela manutenção dos direitos individuais e sociais obtidos na Carta de 1988, da
mesma forma como fez questão de salientar que lutará
pela manutenção dos direitos individuais. "Acho que
algumas mudanças deverão
ocorrer nas áreas política e
institucional", salientou.
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EQUIPAMENTOS, ASSESSORIA TÉCNICA, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, CONSERTO DE APARELHOS
TELEFÔNICOS

PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO E TREINADO

LIGUE: 226 16 61

ENGENHARIA
TV. MAURITI, 3111

FAX=2261058

CPI DO ORÇAMENTO
se Odacir Klein que "tanto
quando a CPI, a Polícia Federal
não tem condições de julgar,
mas sim de fazer uma investigação e ensejar a possibilidade
de julgamento por outros
colegiados".
- Entretanto, em todos estes episódios envolvendo crimes de corrupção, a Polícia Federal tem obtido uma elogiável
atuação - destacou o parlamentar gaúcho.
Também ouvido pela_ reportagem da revista PRISMA, o
senador Cid Sabóia de Carvalho afirmou que a Polícia Federal tem-se havido muito bem
não só em relação aos "escândalos do orçamento" e de "PC
Farias", mas em outros casos.
Citou como exemplo, o relativo
ao ex-ministro do Trabalho e
Previdência Social, Rogério
Magri, onde aP,areceu como corrupto passivo '.
O deputado José Genoíno
foi outro a avaliar o desempenho da Polícia Federal. Segundo suas próprias palavras, tanto no episódio "PC Farias" como na questão do Orçamento, a
Polícia Federal houve-se de forma exemplar. "Particularmente o trabalho dos delegados
Paulo Lacerda e Magnaldo, cuja experiência e competência

tanto serviram ao trabalho que
desenvolvemos na CPI do Orçamento", destacou José Genoíno, considerando muito impor-

tante o entrosamento do trabalho da Polícia Federal com o
realizado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Melhores salários
Ao elogiar a atuação da
Polícia Federal, o senador
Valmir Campelo defendeu a
necessidade de o governo ter
sensibilidade para a questão
salarial. "Eu sempre defendi
a tese de que precisamos remunerar muito bem determinados setores, como a polícia, os médicos, o magistério,
entre outras atividades também importantes para o desenvolvimento e segurança
do País.
- Tenho acompanhado
particularmente a atuação
da Polícia Federal e da Polícia do Distrito Federal, constatando a bravura de seus
valorosos profissionais, que
embora enfrentando tantas
dificuldades e mesmo risco
de vida, levam adiante a sua
missão, em meio a tantos sacrifícios- asseverou o senador eleito pelo DF.
Lembrou, a propósito

Valmir Campelo que sua
preocupação com as questões
sociais do povo brasileiro, inclusive, o problema salarial
valeu-lhe nota 7 (considerada excelente nota), concedida pelo DIAP, durante os
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Na mesma linha de raciocínio de Valmir Campelo,
manifestou-se o senador N ei
Maranhão que considerou
"inconcebível atribuir-se
baixos salários a profissionais que põem sistematicamente sua vida em risco, como é o caso da Polícia Federal, principalmente em seus
trabalhos na inóspita
fronteira".
Dizendo-se um ardoroso
defensor do trabalho desenvolvido pela Polícia Federal
e por todas as Polícias, lembrou N ei Maranhão ter-se
manifestado contra projetos

contrários aos interesses da
Instituição, como um apresentado pelo deputado Hélio
Bicudo.

Avanços
• •

SOCIGIS
Indagado pela reportagem se a CPI do Orçamento
de alguma forma afetava os
trabalhos da revisão constitucional em andamento,
afirmou o deputado José Genoíno que o melhor seria a
realização de uma revisão
negociada, que viesse a significar melhoria geral para o
País e para o povo brasileiro,
atingido "pelo tamanho do
tumor que estamos investigando".
O senador Cid Sabóia de

......
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Brasil tem jeito
Apesar da crise econômica e
dos escândalos que levam ao
descrédito da classe política
junto ao povo, todos os parlamentares entrevistados pelarevista Prisma, acreditam piamente que o Brasil telll jeito,
devendo sair da crise, embora a
longo prazo, com muita luta e
sacrifício de todos os segmentos
sociais.
A propósito, assim se manifestou o senador Cid Sabóia de
Carvalho: "Claro, o Brasil tem
jeito. Não está tão ruim assim.
A transição é que é dolorosa.
Façamos a retrospectiva histórica de nosso País e veremos
que muitos outros momentos
difíceis marcaram a República
desde o seu nascedouro, desde o
final do século passado e início
deste século".
Lembrou Cid Sabóia de
Carvalho vários episódios que

marcaram a história republicana, como o Estado Novo deGetúlio Vargas e mais recentemente a Revolução de Março de
1964, passando pela Constituição de 1967, e a Emenda Constitucional de 1969. "O País passou mais de 20 anos sob tutela
ilegítima, sob governos ilegítimos. Seria até impossível não
termos tido nenhuma crise
após estes antecedentes históricos", asseverou o senador
cearense.
O deputado José Genoino
também acha que "o Brasil tem
jeito". Mas no seu entendimento, este jeito será dado não sem
muito sacrifício. "Estamos
atravessando uma fase muito
difícil. Mas, de qualquer modo,
nestes escombros de corrupção,
de lamaçal, estamos construindo os elementos de um novo
País, de uma nova era, de novos
valores na política brasileira",

frisou.
Na mesma linha de raciocínio, disse o senador Valmir
Campelo que "o Brasil está sofrendo um benéfico processo de
depuração em todos estes episódios de corrupção".
Presença constante no Congresso Nacional, o presidente
do PSDB em nível nacional,
Tasso Jereissati - exgovernador do Ceará - também foi ouvido pela re~rta
gem. Ele foi incisivo: ' Claro
que o Brasil tem jeito. Não tenho a menor dúvida. Inclusive,
o que está ocorrendo é exatamente uma prova irrefutável
de que o Brasil tem jeito. A democracia está trazendo à tona
todos estes episódios, fazendo
uma limpeza na atividade política brasileira", disse ele, sereferindo aos trabalhos da CPI do
Orçamento.
•
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Imprudência no concurso

A ser verdade, foi
uma grande
imprudência, uma
atitude inadmissível
a anulação de quisitos
na prova de Delegado
no concurso em
andamento, afirmou o
Dr. José Roberto
Benedito Pereira, exDiretor da Academia
e hoje Consultor
Jurídico do Sindicato
e daADPF.

Ex-diretor da Academia
N acionai de Polícia (ANP) e hoje Consultor Jurídico do Sindicato dos Delegados de Polícia
Federal e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal, o Dr. José Roberto Benedito Pereira manifestou-se
extremamente preocupado com
informações de que alguns quesitos mais difíceis do concurso
público para o DPF haviam sido anulados, especificamente
na prova para Delegado.
Indagado pelo repórter
quais eram as suas maiores
críticas ao concurso, esclareceu
o Dr. José Roberto que não se
tratavam de críticas, mas de
preocupação quanto a uma série de telefonemas que recebeu
de várias pessoas, que questionavam uma Ata que teria sido
assinada, inclusive, por respeitáveis integrantes da Acade-

mia, anulando alguns quesitos
mais difíceis, face ao baixo
aproveitamento do concurso.
- Tive acesso à cópia de
uma Ata, que me foi remetida
por fax, assinada por quatro ou
cinco Delegados da Academia.
Realmente, fiquei muito espantado com o teor do documento.
As questões foram sucessivamente anuladas, até atingir o
número de candidatos suficientes - frisou.
O ex-Diretor da ANP ponderou que, se a Ata for verdadeira, se não for um documento
falso, "trata-se de uma grande
temeridade, pois uma questão
só pode ser anulada em um concurso por razões técnicas, ou seja, se houver sido mal formulada". No seu entendimento, "se
a prova foi difícil, paciência; deveriam ser convocados os candidatos aprovados, por menor nú-

mero que fouem".
- Do contrário, representará um prejuízo para os demais
candidatos que passaram, em
grau de dificuldades maiores, e
que agora vão ser até mesmo
preteridos na classificação,
colocando-se para trás ponderou.
AÇÕES ruDICIAIS - A denúncia sobre a Ata, ainda de
acordo com o Dr. José Roberto,
deu ensejo a uma série de reclamações, circulando versões de
que muitos candidados que se
julgam prejudicados pretendem
ingressar na Justiça, pedindo a
anulação do concurso como um
todo.
ADVERT~NCIA -O Dr. José

Roberto fez questão de lembrar

_,.
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entrevista que concedeu à revista PRISMA, em sua edição
anterior, oportunidade em que
advertiu sobre a inconveniência do momento em que o concurso era realizado, constatando também que o público que
ele atingiria não deveria ser o
esperado.
Fazendo questão de ressalvar que suas observações eram
totalmente despidas de críticas,
até porque não seria ético de
sua parte fazê-las, haja vista
ter sido Diretor da ANP, lembrou o Dr. José Roberto haver
tomado vários cuidados, em sua
gestão, para tentar adequar a
Academia, "em meio a tantas
dificuldades conjunturais, para
a realização do concurso".
- É lógico que durante minha gestão a Academia também não estava preparada para
a realização do concurso, por
problemas estruturais, por falta de recursos, sem detrimento
dos excelentes profissionais ali
existentes, muitos dos quais hoje buscam o caminho da aposentadoria, por absoluto desestímulo - salientou.
De acordo com o Dr. José
Roberto, seu objetivo, à época,
era continuar o trabalho de es-
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IMPRUDt:NCIA - Voltando a
analisar os efeitos negativos da
denunciada anulação dos quesi-
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truturação da Academia, queimando etapas, ou seja: em um
primeiro momento, preocuparse com a execução do concurso,
para no segundo momento
preocupar-se com a estrutura
em termos de nível de ensino
para os aprovados, sem minimizar, obviamente; atenção com a
estrutura ffsica da Academia,
com suas instalações, hoje precárias, principalmente em relação aos alojamentos, à mercê de
infiltrações e de outros
problemas.
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tos na prova de Delegado, reafirmou o Dr. José Roberto que,
a ser verdade, "considerava o
episódio de uma imprudência
terrível, uma atitude inadmissível em qualquer concurso
público".
- Tentei conf'1rmar a au.tenticidade da Ata e um colega
negou havê-la assinado, dizendo que foi inclusive contra, mas
não negou que tenha havido o
fato. Então, não sabemos o que
realmente aconteceu - disse o
ex-Diretor, da ANP, voltando a
lembrar suas observações, feitas na entrevista anteriormente concedida à própria revista
PRISMA,
•
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Rumos do caso PC

1

do caso "PC
Farias", que já
deu origem a
nada menos de
68 inquéritos
policiais

Em entrevista à

Prisma, o Dr.
Paulo Lacerda
detalha os rumos

O Dr. Paulo Lacerda, que chefia a Dlvllio ele Policia Fazendária da
CPP, continua responsável pelo caso PC Farias

m

Dr. Paulo Lacerda,
que chefia a Divisão
de Polícia Fazendária
da CCP, concedeu
nova entreviSta -à PRISMA,
informando que está dando
continuidade às apurações
relativas ao chamado esquema
"PC Farias", já tendo sido
instaurados 68 inquéritos
policiais, sendo que 70%
destes concluídos, inclusive
alguns já com ações penais na
Justiça.
Esclareceu o Dr. Paulo
Lacerda que vários outros
processos têm ensejado fatos
novos, que dizem respeito
principalmente às implicações
de empresários e outras
pessoas que fiZeram
pagamentos ao esquema PC,
propiciando a abertura de
contas fantasmas descobertas
no desenrolar das apurações
feitas pela Polícia Federal.
-Não são necessariamente
implicações de empresários e
empresas com o esquema PC,
mas são fatos criminosos que
surgiram paralelos. Em razão
disso, estamos abrindo novos
inquéritos, para apurar a
autoria destas contas
fantasmas e dos negócios
acobertados por estas contas -

Lacerda, salientando a
importância de novas
diligências que, por sinal,
segundo disse, já estão em
fase muito adiantada,
esperando concluir o trabalho
nos próximos meses.
INQUÉRITO-MÃE- De
acordo com o Dr. Paulo
Lacerda, os resultados da CPI
do Orçamento não
acrescentaram muito em
relação ao inquérito chamado "inquérito-mãe",
como foi denominada a
investigação em torno do
esquema "PC Farias". "De
um lado, o esquema PC
envolvia o Executivo, atuando
junto aos Ministérios; de outro
lado, o esquema do orçamento
era relativo ao envolvimento
das empreiteiras com a
Comissão de Orçamento do
Congresso Nacional".
- Não tem, assim, uma
relação direta entre os dois
esquemas. Pode-se dizer, isto
sim, que há uma relação
indireta, haja vista que, para
chegar ao Ministério, os
recursos haveriam de ter uma
previsão orçamentária - disse
o Dr. Paulo Lacerda,
lembrando que a questão do
orçamento já era objeto de

inquérito presidido pelo Dr.
Magnaldo Nicolau, trabalho
este que juntamente com os
resultados da CPI, foram
encaminhados ao Ministério
Público, que certamente
proporá as ações penais
cabíveis - esclareceu.
RIGOR - O Dr. Paulo
Lacerda acredita que, daqui
para a frente, a Polícia
Federal continuará
desenvolvendo um trabalho
muito intenso, justamente no
sentido de aprofundar as
investigações, no tocante
àqueles assuntos que a CPI do
Orçamento apurou
superficialmente, "e mesmo
naqueles outros casos que a
Polícia Federal, embora já
houvesse iniciado
investigações, não as havia
completado".
Entende o Dr. Paulo
Lacerda que, de qualquer
modo, apesar de alguns
percalços, a Polícia Federal
vem desempenhando a
contento a sua missão
constitucional. "Acho, por
exemplo, que no que se refere
ao ep1sódio PC, temos dado a
resposta aguardada pela

_,.
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PC Farias lnvestlgaclo pelo Delegaclo Paulo Lacercla continua preso

população. Acredito que, ainda
no decorrer desde ano- 1994
- várias ações penais serão
iniciadas contra membros do
esquema PC, contra
autoridades do Governo
Collor, tudo isso com base em
inquéritos iniciados e
concluídos pela Polícia
Federal", frisou.
Em relação
especificamente ao caso do
()içamento, entende o Dr.
Paulo Lacerda que a Polícia
Federal tem condições de dar
continuidade ao trabalho, no
momento oportuno. Registrou,
contudo, a necessidade de
tfarantir-se à Polícia Federal
'uma estrutura ade9uada,
compatível com as dimensões
das fraudes que envolvem o
escândalo".
Finalizando, disse o Dr.
Paulo Lacerda que seu ânimo
é o mesmo de quando iniciou o
trabalho, em torno do caso
"PC Farias": "Procuro
desempenhar minha tarefa,
para atender a toda a
expectativa gerada em torno
do assunto, de modo a não
frustrar o bom desempenho da
Polícia Federal e a
expectativa do povo
brasileiro".
•
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D Dr. Fontenele

Uma vida a serviço
da Polícia Federal
Respeitadíssimo no
Departamento de Polícia
Federal, onde galgou
praticamente todos os postos, o
Dr. Jones Gomes Fontenele
não faz de sua aposentadoria
uma acomodação no pijama.
Em entrevista à Prisma, ele
analisa os rumos do DPF e
conta sua vida de Policial
Federal. Uma bela história, por
sinal.

,,, nas convlcç6es

lil

RISMA - Homem de
larga experiência e
com vasta folha de
serviços prestada ao Departamento de Polícia Federal, o senhor bem pode avaliar a atual
situação da Instituição. O senhor acha, Dr. Fontenele, que o
DPF evoluiu ou involuiu nos
últimos tempos?
Dr. FONTENELE- Acho
que, infelizmente, involuiu, seja por injunções políticas, financeiras ou até mesmo constitucionais. lnvoluiu não só como
organização de peso que deveria ser - subjetivamente, ainda é, mas objetivamente não é
mais - haja vista que, apesar
do seu crescimento legal, seus
integrantes, principalmente a
direção do DPF, não souberam
acompanhar o seu crescimento.
PRISMA - Como assim,
Dr. Fontenele?
FONTENELE - Explicome: Como você sabe, o Departamento foi alçado à condição de
Secretaria Nacionai de Polícia
Federal. Isso por si só é uma redundância, pois bastaria

denominá-la de Secretaria de
Polícia Federal. Tem nome de
Secretaria, mas funciona como
Departamento,eis a dicotomia.
Houve recentemente até um caso de duplicidade de poderes,
que levou até a uma crise de governo, numa demonstração óbvia de que nem os componentes
do DPF nem a direção estão
preparados para assumir este
crescimento, em nível de
secretaria.
PRISMA - Houve, realmente, duplicidade de comando, na gestão do Dr. Galdino?
FONTENELE - Sem detrimento da amizade e do respeito que tenho ao Galdino, que
inclusive foi meu aluno na Academia, àquela época houve duplicidade. Tanto é verdade que
o Departamento de Polícia Federal deveria ter deixado de
existir como órgão nacional,
com o surgimento da Secretaria, o que não ocorreu. Conseqüentemente, deveriam ter sido criados órgãos departamen-
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tais, componentes desta Secretaria, que falassem mais da
atividade-fim da Secretaria, como por exemplo um Departamento de Polícia Judiciária. O
resto é apoio técnico, apoio logístico, apoio científico, apoio
cultural - pois temos a Academia - apoio financeiro e de
pessoal.
PRISMA - O senhor acha
que houve falta de competência?
FONTENELE- Não vou
aqui condenar ninguém. Acho
até que se eu estivesse à frente
do órgão, eu estaria sofrendo o
mesmo problema e não poderia
fazer nada. A questão é estrutural, eis a raiz do problema.
Não adianta construir um elefante branco, bonito, lindo, e
colocá-lo vazio, com uma estrutura interna frágil, ou seja: o
homem, o profissional despreparado. De nada adianta criarse Departamento ou Secretaria
sem que o homem tenha condições de bem exercer sua missão
constitucional.
PRISMA - O senhor não
acha que a questão salarial
também esteja na raiz do
problema?
FONTENELE - Claro. Todo homem de polícia deve ganhar muito bem, para resistir,
inclusive, a qualquer tentação
haja vista que a atividade policial é a que mais sofre tentações, não sendo diferente na Polícia Federal. Não adianta ninguém desmentir. Esta é uma
verdade irrefutável. Duvido até
que exista outra função que socialmente sofra mais pressões
que afetam a moral do que a de
policial federal. Acho então que
havendo recursos e remuneração compatível, isso por si só
trará uma maior qualificação
para a instituição e seus servidores. Quem desejará ser policial federal senão a nata da
sociedade?
PRISMA - Dr. Fontenele,
mas se circunstâncias conjunturais impedirem isso?
FONTENELE - Mesmo
assim, se injunções conjuntu. rais conduzam a um "arrocho"
nos vencimentos, assim mesmo
a Polícia Federal já teria constituído uma elite de homens
qualificados, que atravessariam até tempestades, como é o
caso das Forças Armadas. Elas
têm uma tradição de ser uma
elite, porque, no passado, seus
integrantes eram bem remunerados. Hoje não o são. Mas nem
por isso perderam seu conceito
junto à sociedade. Desejaria
28

que a minha Polícia Federal
também fosse uma elite. Mas
que também outros órgãos públicos, principalmente os setores de transporte, de educação e
saúde também sejam tratados
dignamente em relação à questão salarial. Que haja um nivelamento por cima.

''Todo homem de
polícia deve
ganhar
bem para resistir
às tentações''
PRISMA - Além da falta
de recursos, que outro problema o senhor vê no Departamento?
FONTENELE - Conseqüentemente, pela falta de recursos, a Polícia Federal carece
de melhores condições técnicas
e científicas, a fim de que possa
melhor desempenhar suas relevantes funções constitucionais,
haja vista se tratar de Polícia
Judiciária da União. As últimas crises têm demonstrado a
sua importância. Quem, por
exemplo, está apurando este
mar de lama das CPis? Técnica
e investigatoriamente é a Polícia Federal.
PRISMA- Dr. Fontenele,
mas apesar da falta de recursos, temos visto no noticiário da
imprensa elogios à atuação da
Polícia Federal em episódios como o do caso PC Farias.
FONTENELE - Evidente.
Se a Polícia Federal está se havendo bem, poderia se haver
muito melhor. Quando menciono falta de recursos, não quero
dizer que a Polícia Federal seja
má qualificada. Ao contrário,
ela tem um quadro qualificadíssimo, em meio a alguns desqualificados, que não fazem a
maioria, como ocorre em toda
atividade. Sofremos, no entanto, o problema da defasagem
numérica de pessoal. Houve
um recuo, também, devido à
má remuneração, com muita
gente bo~ se aposenta:f!dO: Hoje, acredito que a tendenc1a de
alguém vir a abraçar nossa profissão seria mais em busca de
trabalho, num país onde o desemprego grassa, do que mesmo por amor à camisa. No entanto, estamos precisando de
abnegados, de profissionais que
transformem, como já disse, o
departamento numa elite.
PRISMA - De qualquer
modo, a Polícia Federal parece

ainda ser repeitada no meio
social...

"Só posso falar
em polícia
respeitada,
não temida pela
sociedade''
FONTENELE - Concordo.
Só posso falar em polícia, qualquer polícia, principalmente a
Federal, como uma polícia respeitada, não temida. A repercussão I>OSitiva do trabalho da
Polícia Federal nos últimos episódios da vida nacional é reflexo do que ela realmente é no
seu lado bom, como ainda permanece, apesar de tudo. Apesar
da falta de recursos e outras injunções ~líticas e estruturais.
PRISMA - Como o senhor
analisa o inquérito policial e os
balões de ensaio ~ara extinção
do Departamento.
FONTENELE - Isso é balela. O Departamento é órgão
previsto na Constituição. A
propósito, li um dia destes na
imprensa q~e queriam criar a
Secretaria NaciOnai de Entorpecentes, o que seria grave erro. Mais um cabide de emprego.
Hoje em dia o uso de drogas está muito em voga. Mas e se
amanhã, por um fenômeno psi. cológico, educacional ou cultural esta situação vier a se modificar, de que irá se ocupar esta
tal de Secretaria Nacional num
país sem problema de entorpecentes? A Polícia Federal, ao
contrário, é instituição permanente, cuidando da criminalidade que afeta a União. Vai
continuar sendo aquela que
combate a criminalidade fundamental, que é o crime de colarinho branco, que nunca vai
deixar de existir, o crime fazendário, o crime contra a segurança e a administração do Estado.
São crimes permanentes. Nem
a República de Platão sobreviveu sem eles. Daqui a pouco, a
continuar a proliferação de secretarias, teremos uma Secretaria Tributária, uma Secretaria de Segurança Política, uma
Secretaria N acionai de Segurança e Informações etc ...
PRISMA - Como o senhor
analisa a presença de um militar à frente do Departamento
de Polícia Federal?
FONTENELE - Temos aí
dois aspectos a serem examina-

dos: quando a lei preside o assunto, não se tem o que discutir. E a lei atual permite que
qualquer pessoa, por indicação
do ministro da Justiça, venha a
ser designada diretor-geral ou
secretário-geral, cargos em comissão. Agora, efetivamente,
nada seria mais justo do que a
Polícia Federal ser dirigida por
um profissional de carreira, um
delegado de Polícia Federal.
Eu, pot exemplo, na qualidade
de delegado de Polícia Federal,
classe especial, jamais aceitaria o comando de um batalhão
do Exército, por me sentir despreparado para tanto. Se da
mesma forma, fosse convidado
a ser secretário de Segurança
Pública - cargo privativo dos
delegados de Carreira dos EstaO Dr. Fontenele teM na..,..., cl• .._..,...._Carvalho, a
dos - não aceitaria, até mesmo
comparihelra COIIt ..... , . . . . . . C011tUft1G 11161&
em homenagem aos meus colegas policiais civis.
PRISMA - Neste ponto, o
PRISMA - Hoje aposenta- mento eminentemente profissenhor é radical?
do,
o senhor realizou-se como sional, pinço um traço caracteFONTENELE - &u. No
rístico: todas as pessoas envolcaso da Polícia Federal, se eu delegado de Polícia Federal?
vidas
em processos por mim
fosse um coronel do Exército presididos durante os chamatenho, inclusive, um irmão que
dos tempos do arbítrio, seja no
o é, o coronel ~nio Gomes Fonâmbito interno como no extertenele - eu não aceitaria a dino, acabaram se tornando mireção do órgão. Não aceitaria
nhas amigas. Foram processos
com todos os "erres" e "esses",
no
campo penal e no adminisporque não teria sido preparatrativo, alguns dos quais envoldo para isso, teria sido preparavendo mesmo policiais federais.
do para a atividade militar de
PRISMA - A que o senhor
combate. Da mesma forma que,
atribui
esse bom relacio.se fosse convidado para ser
procurador-geral da Justiça FeFONTENELE - Aposenta- namento?
FONTENELE - Nunca
deral, não aceitaria, porque mi- do, mas ainda muito ativo, meu
nha formação é toda penal, é to- caro repórter. Passei 25 anos procurei humilhar ninguém. Só
da criminal.
na ativa. Em minha vida no dizia: "Dura Lex, Sed Lex", erPRISMA - O Senhor acha DPF, senti-me plenamente rea- rou, é falar com a Dona Justa.
que o País lucraria se todos lizado. Mas a realização plena, Não tenho nada contra você,
pensassem assim?
só após a morte física, pois cató- mas como você está aqui, tenho
FONTENELE - Sem que- lico que sou, hei de desfrutar, 9ue enquadrá-lo em "X", pois o
rer ser pedante, por se tratar de pela graça de Deus, da realiza- ' Y" você verá depois com a Dominha própria opinião, acho ção espiritual. Vivi, como poli- na Justa (a Justiça). Se a Dona
que sim. Acho, inclusive, que cial federal, muitos momentos Justa discordar em favor do
prevalece no Brasil uma imen- de alegria. Desempenhei mi- "Y", felicidades. Sinceramensa falta de honestidade moral. nha atividade com seriedade, te, não enfrentei, maiores trauFala-se hoje em dia muito em respeitando a causa que abra- mas, apesar de haver trabalhadesonestidade, em PCs, em Jo- cei vocacionalmente, sendo do do numa área muito difícil à
sé Carlos dos Santos e desones- meu feitio levar a sério todos os época, pois minha especialidatidade dos políticos. Mas há ou- empreendimentos que me dis- de era polícia política.
PRISMA - Fale-nos mais
tro tipo de desonestidade: a de- ponho a seguir. Apesar de algusobre
a~T~a fase ...
sonestidade moral. Nin~ém ma mágoa isolada, nunca me
FO
NELE - Trabalhei
deve ocupar o lugar de direito senti injustiçado ou perseguido.
sempre
acreditando
no que fado outro. Ainda que este direito &u e fui mesmo "briguento"
seja exercido de fato. Quem de- no bom sentido, lutando co~ zia. Trabalhei durante o regive dirigir hospital é médico; po- unhas e dentes pelas minhas me militar, acreditando que lulícia, é polícia; militar é mili- convicções, pelos direitos do po- távamos contra duas coisas
tar. Mas como disse, atualmen- licial federal, em todos os ní- que, na minha análise pessoal
eram e ainda hoje são efetivate, no caso específico da Polícia veis, não só pelos delegados.
Federal, a lei permite ser diriPRISMA - Como o senhor mente contra o Governo e congida não necessariamente por avalia a fase do DPF, nos idos tra a própria Nação.
PRISMA - O senhor
um policial Federal de carreira. de 64 até o final do regime
refere-se à questão ideológica?
A lei teria, então, que ser alte- militar?
FONTENEL~- Não acrerada. E isso seria, na verdade, o
FONTENELE - Conheci
mais racional e justo.
muita gente. Neste relaciona-

''Prevalece no
País uma imensa
falta
de honestidade de
conduta moral"

_.,.
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ditava no comunismo, como
ainda hoje não acredito. Temos
aí a prova mais cabal de que estávamos certos: o fim da União
Soviética, com o desmoronamento de todos os sistemas comunistas do mundo. Da mesma
forma, nunca comunguei com a
corrupção. Trabalhei muito à
época porque os ideais que, efetivamente, o regime militar
trazia consigo valiam ser seguidos: defendia a soberania nacional, a integração do País no
contexto das nações, dentro de
um sistema característico do
Brasil - meio privado, meio estatal. Não sou político para
analisar em profundidade estas
coisas, mas acho que devemos
olhar com bastante cuidado esta questão da privatização, pa-

mas. É bem verdade que, à época, houve exageros de lado a lado. Como policial federal, de
qualquer modo, não podia eu
admitir, como representante da
lei, que ela fosse maculada.
Conforta-me, entretanto, que,
hoje em dia, me encontre casualmente com alguns antigos
presos políticos, chegando mesmo a nos abraçar fraternalmente, convictos de que estávamos
em lados opostos, mas tendo em
vista um ponto comum: o bem
do Brasil.
·
PRISMA - E o seu relacionamento com os seus pares,
com os companheiros de Casa,
como foi ao longo destes 25
anos de convívio profissional?
FONTENELE - Sempre
fui tratado carinhosamente por

seus alunos na Academia Nacional de Polícia.
FONTENELE - Correto.
Inclusive, muitos dos que hoje
já estão aposentados também
foram meus alunos. De qualquer modo, não me considero
nem melhor nem pior do que
ninguém. Desejo, isso sim, que
os atuais e os futuros policiais
federais me ultrapassem, porque a tendência do aluno é sempre ultrapassar o mestre.
Gratifica-me muito ter sido eu
sempre respeitado no magistério exercido em nossa querida
Academia.
PRISMA - Qual a mensagem que o senhor transmitiria
aos futuros policiais federais,
egressos do concurso público
em andamento?
FONTENELE - Uma
mensagem curta, mas acredito
que suficiente: que sejam homens de polícia; que vistam a
camisa da profissão que abraçaram. Que exerçam a atividade
de policial federal com dignidade, com integridade e honradez.
Este é um bom perfil de policial
federal exemplar.

"Que vistam a
camisa e exerçam
com
dignidade a
profissão''
O Dr. Fontenele a,.....ta ao rep6rter mais ele uma dezena ele
~

• outras honrarias que recebeu ao longo ele sua
atividade proff_.onal

ra bem discernir o que deve ou
não ser privatizado.
O melhor caminho é ouvir o
povo sobre isso.

"Faria tudo
de novo, sem
nenhum
arrependimento,
sem humilhar"
PRISMA - O senhor faria
tudo de novo?
FONTENELE - Sim, faria
tudo de novo, sem arrependimento algum. Tudo foi feito
com espírito profissional, sem
humilhar ninguém, sem prender abusivamente. Sempre me
ative ao que manda a lei. Por
isso, não tive maiores proble30

todos os meus companheiros do
DPF. Acredito que não acumulei inimizades, nem fiz inimigos. Sempre me voltei para a
defesa dos interesses de todos,
indistintamente de níveis, de
cargos ou de funções. Nunca tive oportunidade de viajar ao
exterior, apesar de ter sido, inclusive, diretor-g_eral interino.
Como diretor da Fazendária, da
Entorpecentes, como diretor de
Operações e da antiga Polícia
Federal de Investigações - hoje CCP - como diretor da
DOPS, como superintendente
no Distrito Federal e em outros
cargos que ocupei sempre coloquei os interesses da instituição e dos servidores acima de
qualquer outro interesse, inclusive dos meus próprios
interesses.
PRISMA - Muitos dos que
ainda aí estão, na ativa, foram

PRISMA - O senhor acha
que o aposentado deve continuar se preocupando com os
destinos da instituição?
FONTENELE - É óbvio.Devemos continuar de olho,
pois embora aposentados, continuamos membros da instituição, nossa segunda família.
PRISMA- Dr. Fontenele,
e o que o senhor acha da movimentação em torno de possíveis
mudanças na estrutura do
DPF, durante a revisão constitucional em andamento?
FONTENELE - Tenho
acompanhado com muito cuidado esta movimentação. Tive até
oportunidade de, através de um
amigo pessoal, o coronel do
Exército e deputado federal por
Rondônia, João Batista Fagundes, também amigo de meu irmão, coronel ~nio Gomes Fontenele, de apresentar um anteprojeto de emenda que modifica
a vinculação do Departamento
de Polícia Federal, de modo que
o DPF fique subordinado ao Mi-

_.

U.. '-llla ltonlhl I f.llz, eis OI ......1'01 llo Dr. fontenele: OI

filhos loclrlgo, Cláuclla a Danlala: a 01 netos Galtrlala, Carlos
Eduarclo, Guilherme a Marlna

nistério Público da Uniãó. Sugeri também a criação de órgãos opcionais pelos estados,
relativos às polícias civis e militares, não representando necessariamente unificação destas polícias, além de outros anteprojetos encaminhados através daquele ilustre
parlamentar.
PRISMA - Como o senhor
avalia a atuação da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal?

FONTENELE - Vejo-a como um excelente instrumento
de unidade da classe, um instrumento de aproximação, de
discussão das idéias que interessam à instituição e aos seus
servidores, sendo ainda veículo
de maior comunicabilidade entre os servidores, ativos e aposentados e seus respectivos familiares. Aproveito aqui a
oportunidade para destacar a
eficiência e espírito de classe
como se vêm havendo a atual

diretoria da ADPF, encabeçada
pelo amigo Vicente Chelotti,
que tem, assim, dado andamento ao zelo que tem caracterizado as diretorias anteriores, na
condução de nossa Associação.
Mas sem detrimento da relevância que atribuo à ADPF,
acho que deveríamos ter uma
Associação envolvendo todos os
servidores, sem distinção de categoria funcional, que fosse
uma Associação N acionai de
Policiais Federais .

. . _ culto, o Dr. Pont-la -••••• • ...,. aNallaMio.
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Homem de todos
os instrumentos
Pela vastfsssima folha de serviços
prestada à Instituição, o Dr. Jones
Gomes Fontenele foi o que se
poderia denominar de ~'um homem
não dos sete, mas de todos os
instrumentos'', durante sua profícua
atividade profissional no
Departamento de Policia Federal,
iniciada nos idos de 1961, como se
pode constatar em seu curriculum.
Sua formação proflSSional teve início na
mesma Academia N acionai de Políéia onde
posteriormente viria a ser um dos mais destacados mestres. É detentor de vários cursos:
"Curso de Formação de Autoridades Policiais"; "Curso Normativo de Atividades de
Polícia Judiciária"; "Curso de Informações e
Segurança Nacional"; "Curso de Orientação
Did4tica"; "Curso de Direção e Assessoramento"; "Curso de Desenvolvimento Organizacional do DPF"; "Curso Superior de Polícia"; ('Escola Nacional de Informações do SerViço Nacional de Informações; e "Curso de Entrevista e Técnicas de Interrogatório", entre
outros.
Condição sine qua non para éer Delegado
de Polícia, o Dr. Fontelenejá era bacharel em
Direito, formado pela Faculdade de Direito da
Universidade do Rio de Janeiro, no Catete,
tendo feito vários cursos de especialização na
área jurídica, entre os !juais o "Curso de Extensão de Direito Penal '. Posteriormente, na
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, fez o "Curso de Extensão
de Medicina Legal". Em plena juventude, já
havia feito o Curso de Formação de Oficiais,
no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), do Estado do Rio de Janeiro. Os
cursos Primário, Secundário e Científico foram feitos no Colégio Brasileiro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.
Com toda esta bagagem, com muita garra,
profissionalismo e amor à camisa, o Dr. Fontenele capacitou-se a galgar praticamente todos
os postos na hierarquia do Departamento de
Pofícia Federal. Foi Chefe do Serviço de Diligências Especiais; Chefe do Serviço Disciplinar; Chefe do Serviço de O~rações da Divisão
de Operações; Chefe do Serviço de Informações da Divisão de Operações; Chefe da INTERPOL; Delegado Cliefe da Delegacia de Ordem Social da Divisão de Ordem Política e Social; Delegado Chefe da Delegacia de 9rdem
Política da Divisão de Ordem Política e Social; Diretor da Divisão de Ordem Política e
Social; Diretor da Divisão de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes; I)iretor da Divisão de
Polícia Fazendária; Diretor da Divisão de Correições; Diretor da Polícia Federal de Investi-
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gações; Superintendente ·Regional do DPF no
Distrito Federal e Superintendente Regional
do DPF no Estado de Alagoas.
Ainda no Departamento de Polícia Federal, foi professor na Academia N acionai de Polícia, lecionando as seguintes matérias: "Organização e competência do DPF"; Inquérito
Policial" e "Segurança Nacional". Foi membro do Grupo de Trabalho que elaborou a Legislação Original de Criação do Departamento de Polícia Federal; foi presidente e membro
de Comissões de Processos Disciplinares e de
Comissões de Investigações Sumárias.
Entre as atividades que o Dr. Fontenele
exerceu fora do Departamento de Polícia Federal, destacam-se: Assistente de Procurador
do extinto IAPC; Chefe do Gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco; Secretário de Segurança Pública do
Estado de Pernambuco; membro do Grupo
Executivo para a Região do Baixo Amazonas
(GEB.AM), do Conselho de Segurança Naci,onal; e membro da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Participou de diversas Comissões Extraordinárias, onde se destacam: "Comissão Técnica do I Congresso Nacional de Polícia; Observador Oficial do Ministério da Justiça junto à
Secretaria de Se__gurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro; Fiscal da antiga Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP); e
Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.
Em seu vasto curriculum, somam-se vários trabalhos profissionais publicados ou elaborados, como "A Delinqüência no Brasil";
Legislação Penal sobre Segurança N acionaiEstudo Crítico e Comparativo; Ante_projeto da
Legislação Original que criou a Polícia de
Carreira do Estado de Pe~buco; que resultou na Lei Orgânica n° 6.657; no Estatuto dos
Funcionários Policiais Civis de Pernambuco;
no Regulamento Geral; no Regulamento de
Medalha do Mérito; nas Normas para Promoções e Ace8808; e Grttificação por Cursos.
CONDECORAÇOES- Inúmeras foram
as condecorações e títulos honoríficos recebidos pelo Dr. Fontenele, onde se destacam:
"Medalha do Pacificador", do Exército; "Medalha Mérito Tamandaré", da Marinha; "Medalha Mérito Tiradentes", da Polícia Federal;
"Medalha do Mérito do Governo do Estado de
Pernambuco"; "Medalha do Mérito Policial,
Classe Ouro", do Estado de Pernambuco; "Cavaleiro da Ordem do Rio Branco", do Itamaraty; "Sócio Benemérito" da Associação dos
Delegados de Polícia Civil do Estado de Pernambuco;. "Sócio Benemérito" do Clube dos
Policiais Civis de Pernambuco; "Cidadão do
Recife", concedida ~la Câmara Municipal de
Recife, por iniciativa do vereador Vandencolck Wanderley.
Nascido a 12 de setembro de 1933, o Dr.
Fontenele é natural do Rio de Janeiro. Filho
de Manoel Benício Fontenele e Jacyra Gomes
Fontenele, teve três filhos com D. Maire Lúcia
Silva Fontenele: Cláudia, Rodrigo e Daniela.
Tem quatro netos: Gabriela, Carlos Eduardo e
Guilherme, filhos de Cláudia; e Marina, filha
de Daniela.

VERDE POR NATUREZA
Desde 1942, quando a Amazônia ainda
nem era manchete em jornais, já estávamos
apoiando o "exérctto da borracha", na luta pela
extração da seiva das seringueiras da Amazônia,
produto precioso para o esforço de guerra dos
Aliados.
E nesses mais de 50 anos o BASA
sempre se preocupou em exercer, com plenitude,
a sua missão de agente financeiro do Governo
Federal para o desenvolvimento desta vasta
Região. Esse compromisso materializa-se na
forma de programas que estimulam e apoiam
projetos que se caracterizam, por um lado, pelo
mais absoluto respetto às normas de proteção
dos ecossistemas amazônicos; por outro, pelos
que se dedicam às atividades diretamente
relacionadas ao protecionismo ambiental.
A pesca artesanal, a aqüicultura, a flora
medicinal, o criatório racional de animais
silvestres, a recuperação de áreas degradadas, o

turismo ecológico, são alguns dos ramos que
encontram abrigo nos programas especiais do
BASA, em condições adequadas, respe~adas as
prioridades aos micro e mini produtores, de modo
a estimular um processo de desenvolvimento
sustentado e desconcentrado, onde as questões
ambientais e sociais dêem a diretriz ao
econômico.
Não é à-toa que o verde da nossa
principal riqueza seja a cor do BASA, sentinela
avançada em defesa da região mais rica do
planeta.

Transferência de Embriões
- Multiplicando Qualidade comprovam que do cruzamento de touros da raça
~tm.etttal puro com fêmeas zebuínas, especialmente as da raça N
1asce1n novilhos bastante precoces. Estes animais atingem, em re
.........~..."'. 16 arrobas aos 18 meses e proporcionam lucro imediato.
A Vale do ~imental Agropecuária Ltda está colocando à venda sêmen
uso em cruzamento industrial e prenhezes de ~imental puro
alto padrão genético.
garantimos o sucesso de seu investimento.

SIA Trecho 06 Lotes 190/200
71205-060 Brasília- DF

Telefone: (061) 3611180
Fax: (061) 3611318

da do policial, e que não raras
vezes se projetam aos seus familiares, o Dr. Fontenele, abnegada e persistentemente, sempre esteve à frente da luta pela
valorização do Policial Federal,
Ao tempo de sua aposenta- sendo este, o principal traço de
doria, o Dr. Fontenele foi alvo seu desempenho funcional.
de várias homenagens, tendo
Cumpre-me, pois, não só em
inclusive, à época, merecido no~e
desta direção-geral, mas
uma referência elogiosa publi- também
por toda a classe Policada no Boletim de Serviço do cial Federal,
fazer constar desDepartamento de Polícia Fede- te elogio o mais
sincero agraderal, assinada pelo diretor-geral cimento àquele que
proem exercício, Dr. Raymundo pugnou pela idéia desempre
que
as
insCardoso da Costa Mariz. Eis a tituições serão fortes, o quanto
ínte~a do elogio:
' O diretor-geral do Depar- também o sejam os homens que
tamento de Polícia Federal, no a integram.
Sua atuação profissional,
uso de suas atribuições legais,
largamente reconhecida, foi
RESOLVE:
Elogiar o delegado de Polí- além do DPF, transitando descia Federal JONES GOMES de a criação da Polícia de Car-'
FONTENELE, matrícula n ° reira do Estado de Pernambu2.096.394, nos seguintes co, até a condição de Membro
do Conselho de Segurança Natermos:
Ao ensejo em que o compa- cional, onde a nossa Polícia Fenheiro Fontenele apresenta seu deral, certamente, se fez prepedido de aposentadoria, deixa sente na pessoa do companheio Departamento de Polícia Fe- ro Fontenele.
deral de contar com uma de
Foi ainda, com a forte lidesuas mais brilhantes expres- rança que exercia entre seus
sões, que tão bem representa o pares e subordinados, que o Dr.
Homem de Polícia.
Fontenele figurou dentre os oi'-,
Não obstante as inúmeras ganizadores da legislação origiagruras caracterizadoras da vi- nal da criação do D P F.

Referência
elogiosa

Agora, depois de mais de
três décadas de efetiva e dedicada contribuição, o Dr. Fontenele manüesta o seu desejo de
dedicar:-se a sua vida privada.
Contudo, sabemos que seu trabalho de enaltecimento público
do Homem de Polícia não esmorecerá, prosseguindo sempre,
em que pese o advento de sua
aposentadoria.
Dos ensinamentos que nos
deixa, preciosos legados, e de
outras que ainda nos dará, sempre tiraremos o melhor
proveito.
Esta direção-geral lamenta
o afastamento de tão nobre e
eficiente profissional, porém,
tem por justa a sua decisão.
Cabe-me, assim, modestamente pr~etender que o Dr. JONES GOMES FONTENELE
acolha, dentre as inúmeras
menções honrosas e especial comendas com que foi distingüido
em sua vida funcional, esta referência elogiosa, motivada pela eficiência no cumprimento
de suas tarefas, pelas demonstrações de lealdade à instituição a que serviu e, sobretudo,
pela lealdade e amizade no relacionamento com os companheiros de trabalho.

CONFEDERAL
SEGURAMENTE
A MELHOR
SEGURANÇA.

I:J:IN='I5DEJ2r""'\L.
VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTOA.

H

oje em dia, o mrnimo que você pode exigir
de~ uma empresa de Segurança é que ela ofereça o máximo
na qualidade de seus serviços.
É assim que a CONFEDERAL- Vigilância e Transportes de Valores Ltda.,
vem realizando seu trabalho. Oferecendo o melhor, para que você, sua
famRia e seu patrimônio desfrutem de total segurança. Conheça a
CONFEDERAL e saiba porque ela é considerada a 3ª empresa do Brasil em
segurança e transporte de valores (a 1ª de capital100% nacional)
e está entre as 100 maiores empresas do Centro-Oeste.*
Você encontrará motivos de sobra para ter a CONFEDERAL em sua
vida. Porque, em se tratando de segurança , você só pode se
contentar com a melhor.
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ALDAS NOVAS foi dotada com o maior
manancial Hidrotermal do mundo, cujas
águas quentes naturais produzem efeitos
terapêuticos, tornando-se uma verdadeira fonte
de rejuvenescimento procuradas anualmente por
milhares de turistas.
Localizada aos pés da Serra de Caldas, a 165
quilômetros de Goiânia e 365 de Brasília,
CALDAS NOVAS tem fácil acesso por rodovias e
um aeroporto internacional.

istribuídos em uma
grande área de lazer
ajardinados e com
frondosas árvores, o Parque
Aquático da POUSADA
RESIDENCIAL PAINEIRAS,
contém diversas piscinas de
águas termais naturais que
brotam do próprio local, onde
estão projetadas ainda:

D

O HOTEL
* Recepção com Portaria 24
Horas

* Central Telefônica Ligações Locais, Nacionais

OS CHALÉS
GRUPO PAINEIRAS não
pára, em breve várias
outras obras, algumas já
em andamento (veja foto dos
projetos na página ao lado),
irá unir o conforto da melhor
POUSADA RESID~NCIAL DE
CALDAS NOVAS às delícias do
revigorante lazer das águas
termais para você e sua família
desfrutarem o ano todo.

O

* Toboáguas
* Play-Ground

* Sauna com

ducha de
águas termais
* Salão de Festas. Shows,
Serestas e outros eventos
* Salão de jogos
* Restaurante
* Lanchonetes I Sorveteria
* Solarium
Internacionais, Serviços
de Despertar e Recados.
* Restaurante
* Som Ambiente
* Governanças I Serviços
de Apoio

* BANHO SOCIAL
* COZINHA com geladeira,
fogão, armário com
bateria, .louças, panelas
e talheres.

* GARAGEM
*

E ALPENDRE
QUINTAL com área de
serviços e Churrasqueira

POUSADA
RESIDENCIAL
PAINEIRAS foi
projetada para você e sua
família viverem juntos as
maravilhas terapêuticas e
fantásticas das águas
termais de CALDAS
NOVAS. São chalés
cuidadosamente planejados
com todo espaço e conforto
que vão fazer você se sentir
em casa.

A

Reservas:
Rua das
Nações, Qd. 12
-Jardim dos
Turistas

Fone: (062)
453·1597453·2125
Caldas Novas·

GO. CEP:
75.690·000

MOEDA FORTE. AGORA NO BRASIL.
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Fundo Commodities Cambial Unibanco, mais um excelente investimento que o Unibanco criou
para transformar o seu dinheiro em moeda forte.
Quando você aplica no Fundo Commodities Cambial, o Unibanco investe parcela substancial
desses recursos em títulos que rendem a variação cambial (dólar comercial) mais juros.
Esse resultado da variação cambial mais juros faz com que o Fundo Commodities Cambial
Unibanco tenha um rendimento compfJtitivo com os melhores investimentos do mercado
financeiro internacional. É ótimo negócio em qualquer lugar do mundo. E o Fundo Commodities
Cambial Unibanco ainda tem outras vantagens:
- Liquidez e rentabilidade diária após 30 dias de carência.
- Tem a garantia e a segurança de ser administrado pelo Unibanco, uma das mais sólidas e
tradicionais instituiçÕes financeiras do país.
- E é um investimento que você pode fazer pelo telefone, usando o Unibanco 30 horas: SP (011)
235-0122, R] (021) 532-0122 e outras localidades (011) 800-1066 (ligação gratuita).
Fundo Commodities Cambial. Mais uma forte razão para você ser cliente Unibanco.
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Comércio Varejista de Mat. de Construção

CENTER

./DO BÁSICO AO ACABAMENTO
./CERÂMICA E AZULEJOS EM GERAL

Av. Presidente Vargas 882
Beléfn.PA

GRISOLIA CENTER
COMÉRCIO LTOA

./ ORÇAMENTO GRÁTIS

r....... Fruluolo Gulmerles, 11411• - Fones:

Telefax: (063) 862-2392 - Te I.: (063) 862-1255
AC SUSE 20 S/N 9 Q. 20 LOTE 10 • PALMAS· TO

225-3187 - 241-4323 • 22W202 - ...... - ,...
C.G.C. 83.110.477/0001-52 - lnac. Eat.
15.151.087-7

PAPELARIA GARCIA
Dlitrlbuidordepapel Heliográficopara o Est. do Tocantins

jiJ

TELEFAX: (063) 862-2142

PAMPA MADEIREIRA LTOA.

+Orçcrnenlos sem comprarisso paro orgáos p(.tjicose privados
+Cópos reiográlicos, mo leria esc dor, escr!téno e-n gera
+Arfigos de desenho, engenhariae b!U'q.Jedos

PEDIDOS E ORÇAMENTOS

GaDINHD

IEc:Jâ:

AUTO PEÇAS GODINHO L TOA.
Aod . Arthur Bernardes. Km 9 - IC OAAACI
Tels (09 1) 227 -1533. 227-1755, 227- 1617
FAX 227- 1854 - Telex (09 1) 0983
BELÉ M - PARÁ

AV. 1° DE DEZEMBRO. 1503

Av. ACSE 01
PA

CEP

66070-800
FONES: 226-2867/2434/2579 FAX: 246-0482
BELÉM- PARÁ

Av. Presidente Vargas 882
Belém-PA

Computadores e Serviços

® ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PEÇAS E COMPUTADORES ®
Av . JK ACSV SE 12- lote 5 - sala 3
Palmas- TO
862-2892 - 862-3520

~
~~IJ I

I

AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER No2.879- BELÉM-PA.
- Fax(091)226-7499- Fone: (On)226-7211

AV. ACSU 50 40 CONJ. 1 ·LOTE 3
PALMAS· TO
TEL.: (063) 214-1775- FAX 214-1266

Pedrinho,
o Dr. Simplicidade

Embora hole residindo em Caldas Novas, o Dr.
Pedrinho é presença constante na ADPF, toda vez que
vem o Brasilla

O Dr. Pedro Carvalho Reis, "Dr. Pedrinho", como é
conhecido entre os íntimos, é pessoa carismática na Polícia
Federal e fora dela. De uma simplicidade, por todos os
aspectos elogiável, ele continua sendo respeitado e
admirado no DPF, embora apos~ntado, cultivando um
vasto círculo de amizades fora do Departamento.
olílo lembra o próprio Dr.
Pedrinho, ele fez concurso
público no ano de 1949,
tendo sido nomeado no dia
e dezembro do mesmo ano,
nos idos do Governo Eurico
Gaspar Dutra, para o cargo de
Detetive Federal, hoje Agente
de Polícia Federal, na Velha
Capital- o Rio de Janeiro.
Ali ficou longo tempo, trabalhando na Polícia Aérea, Marítima e de Fronteiras, tendo
chegado em Brasília no dia 17
de abril de 1960, com a responsabilidade de trazer o acervo da
DPMAF do Rio de Janeiro para
a Nova Capital.

Egresso do antigo Departamento Federal de Segurança
Pública (DFSP), o nosso Dr. Pedrinho lamenta com saudade
que muitos de seus antigos
companheiros já faleceram. De
sua maior intimidade, entre os
vivos, ele cita o Gilmar, que
mora em Curitiba, e o Antônio
Feio de Lemos, que também
mora no Paraná; com carinho,
referiu-se ao Soares, falecido
recentemente, que trabalhava
na Marítima.
O Dr. Pedrinho fez referência especial ao Dr. Luís Clóvis
Anconi, que continua sendo seu
amigo particular, com quem
ainda mantém muito contato, o

mesmo ocorrendo com o Dr.
Jayme Rubstem, ambos membros do Conselho Diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.
-Minha ligação maior com
o Anconi é exatamente devido à
Marítima, pois ele a dirigiu durante longos anos, na cúpula do
DPF.
Realmente, o Dr. Pedrinho
cultiva grandes recordações de
seu longo período trabalhando
na Marítima. Tanto é que coube a ele a responsabilidade de
trazer para Brasília toda a documentação daquele importan-

......
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O Moinho

Sete Irmãos produz e
comercializa as Farinhas de Trigo Lunar e Celeste}
com a mais alta qualidade. Elaboradas com puro
trigo e puro carinho} são soltinhas} branquinhas}
proporcionando a você excelentes resultados
em suas receitas. E você receberá muitos
elogios de toda família.
Para esclarecer qualquer dllvida ou se você tem alguma sugestão sobre nossos produ los, ligue grátis para:
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800..121855
Ou escreva para: Caixa Posta1350 CEP 38406-019 Ubertãndla MG
o

o

o

te setor do Dep~ento de ticipar da conversa e das remiPolícia Federal. Na Nova Capi- niscências do Dr. Pedrinho.
- Fizemos curso de escrital, ele entregou tudo ao Dr.
Hilton Brandão primeiro chefe vão juntos, no antigo DFSP, no
da DPMAF , na Sede de Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, nos reencontramos, trabaBrasília.
De 1960 a 1964, ele ficou à lhando juntos na CCJ, na gesdisposição da Presidência da tão do Dr. Josino da Silva AmaRepública para, em seguida, ral - frisou o Dr. Pedrinho,
ser removido para o antigo Ser- com a aprovação do Dr. Rubsviço Federal de Prevenção e Re- tem. A ADPF continua sendo
pressão ao Contrabando, em hoje ponto ~e encontro dos dois
Belo Horizonte, de onde retor- grandes auugos.
A propósito da Associação
nou para Brasília, para em seguida ser designado para Be- Nacional dos Delegados de Polém do Pará, em 1974, onde ser- lícia Federal, o Dr. Pedrinho
viu como Delegado de Polícia atribui à entidade a responsaFederal, no local. De Belém, re- bilidade de estreitar o relaciotomou a Brasília, onde se apo- namento entre os diversos com-

"Lamento de coração ver hoje o
Departamento retroagindo assim. Espero em Deus que este
quadro se reverta, que ganhe
em revitaliza~o. nesta revisão
constitucional", destacou.
- Que o Departamento de
Polícia Federal venha a crescer
cada vez mais para o bem da
própria população brasileira e,
conseqüentemente, do nosso
país - salientou o Dr. Pedrinho, manifestando o desejo de
que os novos policiais federais,
egressos do concurso público
em andamento, vistam a camisa da instituição, para o seu
engrandecimento.
Embora enfartado, o Dr. Pe-

,..,...,untos, lncluslwe, o

O Dr. JayiH Rullttenl 6 • 1101 IIICIIIIntl1n01 ....... elo Dr. ,......
curso de eterlvlo, no ontltlo DFSP, no llo de Janeiro

sentou, há 15 anos, no desempenho da chefia da Comissão
Permanente de Disciplina e
Legislação.
Como ele próprio faz questão de destacar, sua aposentadoria foi involutária, aos 33
anos de serviço, haja vista ter
sofrido ataque cardíaco à época.
"Do que sempre gostei foi de
trabalhar", afirma, sem conseguir esconder a saudade dos velhos tempos de muita luta.
Durante a entrevista que
concedia à revista Prisma, nas
dependências da ADPF, chegava o Dr. Jayme Rubstem, que
a convite do entrevistado e do
repórter, passou a também par-

panheiros, além de se haver
muito bem em sua tarefa primordial de defender os interesses. da classe. "Considero a
ADPF imprescindível à vida
profissional do policial federal", salienta ele.
O Dr. Pedrinho não poUJ?OU
elogios ao atual Conselho Dl.l'etor da ADPF, particularmente
ao "jovem e dinâmico Dr. Vicente Chelotti, que tem dado
continuidade ao bom trabalho
do também jovem e dinâmico
Dr. Nascimento Alves Paulino,
na presidência da entidade".
Se o Dr. Pedrinho está satisfeito com os rumos da ADPF,
o mesmo ele não diz do DPF.

drinho demonstra hoje plena
vitalidade. Com o argumento
de que "a cabeça do ocioso é a
oficina do diabo", ele mantémse em forma, dando aulas, inclusive, como preparador fisico,
no Tropical Clube de Caldas
Novas, onde reside hoje. Em
Brasília, foi preparador da
AABB e do Minas Tênis Clube,
onde fez grandes amizades.
Com dona Maria da Conceição dos Reis, o Dr. Pedrinho teve quatro filhos: Luiz Antônio
dos Reis, Luciano Fábio dos
Reis, Sônia dos Reis e Solange
dos Reis, "todos muito queridos", como ele próprio faz questão de destacar.
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PRECISOU, TÁ NA MÃO.
O Bamerindus tem todas as linhas de crédito do mercado. Para pessoas
físicas e jurídicas. Por isso, se você está precisando de dinheiro, venha
conversar pessoalmente com o gerente Bamerindus. Você não vai ficar na mão.

B·S BAMERINDUS
Mais tempo pra você

Em destaque,
o profissional
O Dr. Antonio Pereira ainda tem hoje
reconhecida a sua atuação à frente da Seção de
Fiscalização do Tráfego Internacional, durante a
EC0-92, no Rio de Janeiro

os quadros do Departamento de Polícia Federal
. têm-se destacado valiosos
profissionais que pelo seu trabalho dedicado, vigilante e perseverante têm merecido o reconhecimento da opinião pública
e das autoridades, como é o caso
do delegado de Polícia Federal
Antonio Pereira, que prestou
relevantes serviços à Instituição, notadamente no exercício
da chefia da Seção de Fiscalização do Tráfego Internacional
(SFTD, do Serviço de Polícia
Marítima Aérea e de Fronteiras da Superintendência do Rio
de Janeiro.
Com todos os méritos, o dr.
Antonio Pereira chegou, inclusive, a receber a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, a requerimento
do deputado Antonio de Carvalho, tendo também recebido,
entre outras honrarias, a Medalha Colaborador Emérito,
concedida pelo Serviço de Documentação Geral da Marinha.
Pelo seu profissionalismo, o
dr. Antonio Pereira teve atuação importante durante a
EC0-92, oportunidade em que,
por designação do superintendente regional, dr. Edson de
Oliveira, assumiu a supervisão

D

geral de Polícia Marítima, Aé- lism, cooperation ãnd dedicarea e de Fronteiras, assistido tion to the Advancement of
pelo ag_ente de Polícia Federal aviation security during UNPaulo Roberto de Severo Var- CED 1992".
gas, encarregado de realizar o
Na oportunidade, o dr.
planejamento e execução de Larry Bruce fez questão de desmedidas de segurança nos aero- tacar pessoalmente o profissioportos e portos, bem como o nalismo dos servidores do Detrânsito de autoridades e dele- partamento de Polícia Federal
gações participantes daquele no Rio de Janeiro, que em sinimportante evento.
tonia com a Infraero tão bem se
Como se pode constatar, ouveram em suas tarefas, dutrata-se de trabalhos e respon- rante a EC0-9ª-.
sabilidades de grande revelânDe acordo com a Superincia, envolvendo múltiplas ativi- tendência Regional, "aquele
dades de segurança de dignitá- período serviu para a reavaliarios, uma vez que o Aeroporto ção e constatação do profissioInternacional do Rio de Janeiro nalismo e da dedicação do pessaiu da "lista negra" da Fede- soal, fatores que contribuíram
ral Aviation Administration, para colocar o Aeroporto Interórgão que fiscaliza a qualidade nacional do Rio de Janeiro na
de segurança nos aeroportos.
lista dos mais seguros do munExatamente por conta do do, conquistando, por sinal, o típerfeito e adequado desempe- tulo de mais seguro da América
nho dos agentes de Polícia Fe- Latina", fato amplamente dideral no Aeroporto Internacio- vulgado e destacado pela
nal do Galeão, nenhum inci- imprensa.
Por todas estas razões, o dr.
dente grave foi registrado à
época, apesar do movimento Antônio Pereira, sob a respondiário de mais de 150 mil pes- sabilidade de quem cabia a consoas, merecendo por isso mes- dução daquelas importantes tamo o reconhecimento da Fede- refas, foi alvo do reconhecimenral Aviation Administration, to das autoridades e de seus
cujo diretor, Larry Bruce, con- próprios pares, principalmente
cedeu uma placa, onde se lê: da Superintendência do Rio de
"To Brazilian Federal Police Janeiro, tendo à frente o dr. Ed(AIRJ), for your professiona- son Oliveira.
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O livro de cabeceira de

73 milhões de consumidores.
~

Lista Tele-Fônica

A Listei é a maior editora de Listas Telefônicas do Brasil. São 98 Listas, que cobrem 81 % do nosso território, com mais de 7 milhões de exemplares. Por trás dessa força toda está a solidez de uma
empresa que investe em recursos humanos e treinamento de pessoal. Investimentos que se estendem a
sistemas de informática, equipamentos gráficos de alta qualidade, comercialização inteligente de
espaços, além da garantia da tiragem e distribuição eficiente . O resultado é a mais alta qualidade de
vendas do mercado . Por tudo isso, as Listas Listei são os livros preferidos de quem usa o telefone
para comprar, vender ou simplesmente conversar.
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Correias Industriais e Automotivas, Mangueiras de Baixa, Média e A!ta Pressão, ConexõP-s e Adaptadores,
Rolamentos e Retentores, Baterias, Lonas p/Freios, Peças para Motores Agrale e Yanmar, Serviço de Torno
e Solda, Recuperação de Cilindros Hidráulicos, Cardan e Cruzetas

TRÊS LOJAS PARA UM BOM ATENDIMENTO:
MATRIZ: SIA/Sul- Qd. 4·C. BI.E- Centro Comercial, Loja 73Brasília·DF. Fone: 354·4100- FILIAL 1: 233·3219- FILIAL 11: 354·4100
Fax: (061) 234·6241, Telex: 61.2181

ARAPARI
Navegação
Ltda.
RUA SIQUEIRA MENDES, 120- FONE: (091) 225-2492
TELEFAX: (091) 225-1870- BELÉM-PARÁ
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PORQUE E _,NOSSO.
PORQUE E BOM.

Milhares de clientes hoje operam com o
BEG porque têm uma consciência clara
de que, trabalhando com um banco
voltado para a gente que vive em Goiás,
estão contribuindo com o nosso
desenvolvimento. Mas esses clientes têm
também a certeza de estarem trabalhando

I ~~

BEG

Nono banco, nossa torça.

com um banco que oferece o melhor
atendimento, através de suas quase 300
agências e postos de serviços que formam
a maior rede bancária de Goiás.
Assim essa preferência cada vez mais
cre~cen.te pelo BEG tem razões bem
raciOnais.
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Para não deixar seu dinhei.J
de dieta, dê vitamina C, V, Re
para ele. CVRD é a mai<
mineradora de ferro do mund'
ACVRD tem a maior resen
de minério de ferro de alto tec
do planeta: Carajás.
uma empresa brasileira líder d
mercado transoceânico
com 25%desse mercado com uma completa irlf'n
estrutura (ferrovias, porto
e navios) para transportar carg2
próprias e de terceiro:
Mas a CVRD não é rica só er
ferro: bauxita, alumíni<
ouro, florestas, celulose, pape
manganês, ferro-silício, aç<
caulim e cloreto de potássio dã
um sabor todo especi~
aos seus investimentm
São mais de trint
companhias entre controladas
coligadas, com faturament'
bruto deUS$ 5,6 bilhões em 1992
dos quais 68%em moed
forte - todas empenhadas n:
preservação do meio ambient(
E mais: a CVRD é a primeir
empresa no ranking brasilein
pelo segundo ano consecutivc
após a análise da Fundaçã1
Getúlio Vargas que a confirmou
novamente, como a mai
eficiente entre as 500 maiore
empresas em atividade no Brasil
1\Jdo isso está embutido en
uma só receita, uma só fórmula
confiabilidade. Confiabilidad1
feita de ferro, com uma história de
meio século de sucess<
internacional. CVRD - Companhi:
Vale do Rio Doce: alimentand<
os mais exigentes investidores corr
argumentos tão sólido~
quanto o ferro, para fortalecer €
fazer crescer seus investimentos.

