GLOBO EVOCÊ. 24 HORAS SEM PARAR.
O seu trabalho só é visto nas horas de emergência. Você, profissional do perigo, que está sempre
pronto para salvar vidas e cumprir o seu dever.
Nestas horas, a Globo está com você, documentando o fato, transmitindo a notícia, acompanhando
os acontecimentos. O jornalista da Globo também é
um profissional da emergência que, como você, aceita
desafios e dedica seu talento e seu trabalho a toda
população.
Globo e você. Toda hora. Tudo a ver.
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Em entrevista exclusiva à revista PRISMA, o
Dr. Amaury Aparecido Galdlno deixa claro
que a questão social, principalmente a
salarial, é uma das prioridades de sua
gestão no DPF.

NOSSA CAPA

12
A Lei Orgãnica, a questão orçamentária, o
Regime Jurídico da Carreira de Policial
Federal, a reestruturação do DPF e a
criação da carreira de apoio são outras de
suas prioridades.

22
Reformulação, a questão salarial e a Lei
Orgãnlca são palavras-chave apontadas
pela ADPF, para a melhor adequação da
Polícia Federal ao cumprimento de sua
tarefa Institucional.

24
Elogiável sob todos os aspectos_ o trabalho
do Departamento de Polícia Federal, na
Investigação das denúncias de corrupção
envolvendo, Inclusive, o Presidente
afastado Fernando Collor.

17
O Profissionalismo, a competência e
honestidade do Dr. Romeu Tuma são
destacados por diversas autoridades.
Em entrevista à PRISMA , o ex-Secretário
afirmou que sai realizado da Polícia
Federal.

Em entrevista exclusiva à revista
PRISMA, o Dr. Amaury Aparecido

Galdino, que é capa desta edição, ·
reafirma que a questão social,
principalmente a salariaL é uma
das prioridades de sua gestão à
frente do DPF. A Lei Orgânica, a
questão orçamentária, o Regime
Jurídico da Carreira de Policial
Federal, a criação da Carreira de
Apoio e a reestruturação do
Departamento são outras de suas
anunciadas prioridades. A
manutenção do Dr. Galdino à
frente da Polícia Federal continua
repercutindo positivamente, por
ser ele um servidor da própria
Instituição.

20
Finalmente," houve acordo com os
Procuradores sobre a Lei Orgãnlca do
Ministério Público. Os Policiais continuarão
presidindo o Inquérito e manterão a
autonomia da investigação plena.

Eficácia e ação mais coordenada para o
cumprimento da missão da Polícia Federal
no Piauí. Esta é a meta do Superintendente
Regional naquele Estado, Dr. Eduardo
Longo Aureliano.

28
Acostumado, por dever de oficio, ao
conhecimento das leis, o Dr. Orion Alves
da Silva, já aposentado, "mas não Inativo",
devassa a sua própria vida profissional,
em entrevista à PRISMA.

21

35

Inquestlonavelmente, entre as diversas
conquistas e lutas judiciais empreendidas
pela ADPF, destaca-se a Isonomia, c4)os
passos da tramitação judicial são
publicados nesta edição.

As Olimpíadas realizadas em Fortaleza
foram um sucesso absoluto, extrapolando
a sua importãncia do esporte para assumir
uma dimensão maior, como Instrumento
de Integração e de unidade do DPF.
3

Voe pela JAL em busca
de seus objetivos.
A partir do primeiro vôo, abriu-se as portas para um
mundo de grandes oportunidades. Ainda hoje, as viagens de negócios representam a chance para atingir
uma nova meta . E quando se almeja algo maior. a melhor maneira de o alcançar é pela Japan Airlines. O ser-

viço é impecável. A atmosfera é cordial e aconchegante . Isso significa que, praticamente, em qualquer lugar do mundo que se queira ir, com a JAL, você chegará tranqüilo e confortável, pronto para conquistar um
novo sonho.

J
Japan Airlines
Av. Paulista, 542 - 2?13? andar - Tel. : (011) 251 -5222/288-9055 - São Paulo - SP

EDITORIAL

União Essencial

Q

uando a presente edição estiver circulando, já terão
sido conhecidos os resultados da eleição realizada no
final de novembro, para a escolha do novo Conselho
Diretor e do novo Conselho Fiscal da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), para o período de
1993/1995.
De um lado, a chapa " Social Democrata" e de outro, a
chapa " Isonomia", cada uma apresentando o seu
programa, a sua linha de luta, voltada, obviamente, para
os interesses da classe. Exatamente por essa
característica, comum às duas chapas, subentende-se
que, mesmo em posições aparentemente divergentes,
acabaram elas por terem emprestado ao pleito um sentido
de unidade, no que diz respeito ao prevalecimento do
anunciado propósito de se voltarem, com denodo, para a
defesa dos anseios da categoria profissional.
Por esta razão, sejam quais forem os eleitos, o resultado
das urnas jamais deverá servir de pretexto para eventuais
desuniões. Pelo contrário, da forma como transcorreram ,
civilizada e democraticamente, as últimas eleições
acabaram se constituindo num grande exemplo de
amadurecimento da classe, compatível com o momento
vivido pelo País - quando a democracia e as Instituições
conseguem sair ilesas da grave crise política, econômica
e social que castiga o Brasil.
Conhecido o resultado das urnas, que todos se dêm as
mãos para o trabalho comum de defesa dos reclamos da
classe e do engrandecimento da Instituição a que
servimos. Afinal de contas, a eleição do novo Conselho
Diretor da ADPF acontece, coincidentemente, em
momento especial da vida do Departamento de Polícia
Federal: no instante em que vemos a dirigí-lo um de seus
próprios servidores - o Dr. Amaury Aparecido Galdino que,
por sinaL é filiado à ADPF e foi, em sucessivos mandatos,
membro de seu Conselho Diretor. A hora é de união e de
fortalecimento da Instituição. Para tanto, é imprescindível
o congraçamento de todas as categorias funcionais do
Departamento de Polícia Federal.
Conselho Diretor da ADPF.
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Cartas do Leitor
REZEK

Réu Pobre

limo. Sr. Diogo Alves de Abreu.
M. D. Diretor-Geral da revista PRISMA
Acuso e agradeço envio revista PRISMA ,
parabenizando-o pela qualidade da publicação e das matérias inseridas em
suas edições.
Atenciosamente,

Caro Presidente.
Que esta o encontre desfrutando da
mais perfeita saúde, juntamente com todos os seus.
Muito me envaideceria se Vossa Senhoria determinasse a publicação, em nossa revista PRISMA, de parecer anexo, tendo em vista a grande divergência existente entre os colegas, quanto à competência da autoridade policiaL no arbitramento de fiança ao réu pobre.
Atenciosamente,
Josias Carlos Barbosa

Francisco Rezek

(Ministro do STF)

Bom Trabalho
limo. Sr. Dr. Nascimento Alves Paulino,
M. D. Presidente da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal.
Com satisfação, parabenizo Vossa Senhoria, assim como todos os demais
membros do Conselho Diretor da ADPF,
pelo elevado nível editorial de sua revista

(Delegado de Policia Federal)

AMIZADE
limo. Sr. Redator-Chefe
Ao cumprimentá-lo, fraternalmente ,
comunico-lhe meu novo endereço, onde
estarei ao inteiro dispor.
Motivado pela amizade que nos cerca,
obrigo-me ao bom atendimento de
meus pares, em razão mesmo da condição de servidor público de que estou
investido.

Fraternal abraço do Aldalberto Targino.
(Secretário Adjunto/ SSP-PB)

PRISMA.

Através de sua leitura, venho acompanhando o trabalho que o Departamento de Polícia Federal vem desenvolvendo,
não obstante a já sabida defasagem em
seu quadro de pessoal.
Publicação embasada em informações
detalhadas sobre a atividade do DPF e
das aspirações de toda a classe, principalmente dos Delegados de Polícia FederaL a revista PRISMA prima também por
sua qualidade gráfica, dando ao leitor a
oportunidade de apreciar textos escorrei tos, caracterizados por uma linguagem acessível a todos, mesmo aqueles
que, igual a mim , não pertencem à Polícia Federal.
Atenciosamente,
Cláudio da Costa Bernardo

(Jornalista)

Sem Distorções
Ao Conselho Diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.
Congratulo-me com os editores da revista PRISMA, pela excelente qualidade de
sua publicação.
De parabéns estão todos os integrantes
do Conselho Diretor da ADPF, principalmente o seu Presidente, Dr. Nascimento Alves Paulino, pelas condições que
têm propiciado para a manutenção periõdica desta valiosfssima publicação.
Depois que comecei a ler a revista PRisMA, passei a ter uma melhor visão de
nossa Polícia FederaL sem distorções
eventuais.
Atenciosamente,
Brasília, .30 de outubro de 1992
Maria da Conceição Ribeiro.
(l"unclonárla rúbllca)
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Saúde, Dr. Rubstem
Durante mais de um mês, muitos
dos telefonemas recebidos na ADPF
tiveram um único objetivo:
procurava-se saber sobre o estado de
saúde do ql!erido Dr. Rubstem,
membro do Conselho Diretor da en-

tida de. Eram telefonemas locais e de
outros Estados. Graças a Deus, ele
está bem melhor, embora ainda convalescef19o, para a alegria de todos
os seus familiares e companheiros
do DPF.

A RENTABILIDADE
PODE, SER
VARIAVEL.

Para aplicar em renda variável com mais segurança, fale
com um especialista.
O Banco Fininvesttem, à sua disposicão, a qualidade de
um Grupo com 31 anos de experiência no mercado e o
atendimento de uma equipe técnica especializada para
o aconselhamento profissional e a administração dinâmica
e criteriosa dos recursos investidos. Com amplo nível de
informação sobre a rentabilidade e as condicóes e
tendências do mercado.
Fique com a garantia de um parceiro eficiente.

Banco Fininvest S.A.

A QUALIDADE
,.,
DA INSTITUIÇAO,
,.,
NAO.

•
•
•
•

ADMINISTRAÇAO DE CARTEIRAS.
CONTA FININVEST COMMODITIES.
CONTA FININVEST SEGURIDADE.
CONTA FININVEST AÇOES.

Fininve#t

Rio de Janeiro- tel.: {021) 242-1680 . São Paulo- tel.: {011) 37-2493. Belo Horizonte- tel.: {031) 212-4211 . Curitiba- tel. : {041) 224-7289.
Florianópolis- tel.: {0482) 23-5077. Fortaleza tel.: (085) 221-5510. Porto Alegre- tel.: {051) 226-6533. Recife- tel.: {081) 224-7311

ASSOCIAÇAO
NACIONAL
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FEDERAL

EXPEDIENTE

Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal
EQS - 208/408 - Brasnia - DF
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Conselho Diretor

:~Pt~~oS~~~~~z

Daniel Norberto
Ivo Valéria dos Santos

{~fzcl:~~'.l."n~oni

Nascimento Alves Poulino

Paulo Fernando do Costa Lacerda
Paulo Gustavo de Magalhães Pinto
Sebastião José Lesse
Tito Caetano Correo

Conselho Fiscal
José Amauri de Faria
Eli Cesar Lisboa Ramos
Edna Horta Caldeira

Suplentes Conselho Fiscal
Maria da Glória Chagas dos Santos
Rejonete Mendes Pedrozo

Departamento Administrativo
Luiz Clóvis Anconi

Departamento de Comunicação Social
Jayme Rubstem

Departamento de Assistência Judicl6ria
Murilo Pereira do Fonseca

Departamento de Assistência Social
Daniel Norberto

Departamento de Representações Regionais

José Bonifócio Gomes de Andrade

Comissão bica
Murilo Pereira da Fonseca

~~~~:~~~J~~dLesse

Revista PRISMAIADPF- Órgão Oficial da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal - Edição Nacional Presidente: Nascimento Alves Paul ino - Diretor Respans6vel: Jayme Rubstem - Direção Geral: Diogo Alves de Abreu
- Edson Magalhães Pinto- Redação: Bairton Sampaio- Editada pela: Envelopei Produções Gróficas ltdo. - PERIODICIDADE TRIMESTRAL. - Praleto gr6fico: Nelson M. Cardoso- Revisão: Fabiano Villela de Araújo- Circulação: M.M.
lnformótica - Arte, Diagramação e Fotocomposição: Frilla Artes Gróficas SIC ltda.- Fotolitos: MCR Artes Gróficas
ltda . - Produção fotogr6flcaz Célio Azevedo - Impressão e Acabamento: Bosatelli Artgráficas e Editora ltda .- Dls..

tribução: EBCT- Empresa Brasileiro de Correios e Telégrafos- Circulação e distribuição gratuita: Entre Associados
da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal - ADPF - Ministério do Justiça - Orgõos - Departamento de Polícia
Federal , Direção Geral, Assessoria e Divisõe" DOPS, ORE, DPFAZ e DPMAF- Gabinete da Presidência da República e Assessorias- Ministérios: Da Justiça- Das Relações Exteriores Da Marinho - Do Aeronáutico- Do Exército- Da Economia, Fazen-

da e Planejamento- Da Infra-Estrutura- Da Agricultura e Reforma Agrória- 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 Fazendo - Da Agricultura e Abastecimento- Da Energia e Saneamento- Dos Transportes- Do Educação- Do
Saúde- Do Segurança Pública - Do Trabalho e Promoção Social - Da Cultura - Dos Esportes e Turismo - Do Administi'oção -

Do 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 Tribu·
nais . Presidentes: Assembléias legislativas . Tribunais de Justiça • Câmaras Municipais· Procuradores: Procuradores
Gerais dos Estados- Procuradores Gerais da Justiça dos Estados.- Administração e Publicidade: São Paulo {S P) - Rua
Fernando Falcão, 773- d 20- São Paulo- SP- CEP: 03180-001 -Telefone' (011) 93-3626- Fax, (011) 93-6686. - Redação:
Bra s~ia (BsB)- EQS 208/408- Bloco B- Brasnia- DF- CEP, 70.254-000 - Caixa Postal 132099- Telefone: (061) 244-6716.
· Rela~ões Públicas: Paulo Rodrigues Mo teus e Rolando M. D. Sovonitti. Não autorizamos pessoa alguma a oferecer assi·
noturas. Se for procurado por alguém, denuncie·o õs autoridades locais. Para publicidade atenda somente agentes credencio·
dos. · Revista PRISMA não aceita matéria paga em seu espaço redocionol. Proibido o reprodução total ou parcial sem autori·
zaçõo dos Editores.

7

EXCLUSIVO

Servidor é Prioridade
Em entrevista
exclusiva à revista
PRISMA o Secretário de
Policia Federal e Diretor
do DPF; Dr. Amaury
Aparecido Oaldino/
deixou claro que o
aspecto sociaL
principalmente a
questão salariaL será
uma das principais
prioridades de sua
gestão. Em sua primeira
e exclusiva entrevista à
revista PRISMA depois
que tomou posse/
sucedendo ao Dr. Romeu
Tuma/ o Dr. Oaldino
também definiu as
demais metas de sua
administração/ que
objetivam/ segundo
frisou/ resolver
problemas crônicos da
Policia Federal.
O Dr. Amaury Aparecido Oaldino afirmou que seu objetivo é " mudar a
cara do DPf":

O Dr. Galdino chega à direção do
Departamento de Polícia Federal ainda bem jovem, com apenas 44 anos
de idade. Nascido na cidade Goiana
de Anãpolis, vizinha a Brasília, no
dia 26 de fevereiro de 1948, o Superintendente interino da Polícia Federal sobressai-se como servidor dedicado e profissional, com muitos cursos realizados, inclusive com experiência no exterior. Nesta entrevista
à PRISMA, ele fala sobre uma gama
de assuntos os mais relevantes para
8

o futuro do DPF, como a questão orçamentária, a Lei Orgãnica e a questão salarial, entre outros importantes temas. Segue-se a entrevista:
PRISMA -Qual a importãncia que
o Sr. atribui ao fato de o DPF ter hoje
em sua direção um servidor da própria Instituição, uma vez que o Sr. é
Delegado de Polícia Federal?
DR. QALDTNO - Tenho sempre
dito que a circunstãncia de o DPF estar sendo dirigido por um integran-

te de seus quadros.- cargo que, eventualmente, a mim foi confiado, como
poderia ter sido confiado a um outro
companheiro - é fato de grande importância para toda a Instituição. Por
ocasião de minha posse, já havia dito evidenciar-se que o Governo Federal reconheceu, finalmente, estar o
DPF capacitado a- andar por suas
próprias pernas, vendo em seus quadros pessoas com competência e capacidade para dirigi-lo.
PRISMA - Qual então o seu ãnim<;>, em sendo o primeiro servidor à
frente da Polícia Federal?

DR. OALDINO- Se a mim coube
a honra de ser o primeiro a dirrigí-lo,
como servidor, não me falta a consciência de que assumi em momento particularmente difícil, haja vista
estarmos enfrentando, no Departamento, inúmeras vicissitudes, tanto
em termos orçamentários, como em
termos de pessoal e mesmo em relação à compreensão por parte de
nosso pessoal.
PRISMA - O que o Sr. ·afirma não
contrasta com o clima de otimismo

predominante entre os servidores,
após a sua posse?

DR. OALDINO- Bem sei que, no
momento em que assumi, houve
aqJ.lela crise de muito otimismo,
acredito que até mesmo exagerado,
em relação aos destinos da Polícia
Federal. Acontece que, com o passar
dos meses, percebe-se que, embora
estejamos tentando resolver os problemas, eles são tão graves que não
serão resolvidos, obviamente, de um
dia para o outro.
PRISMA -Mudou, então, a reação
dos servidores?

DR. OALDINO - Sinto apenas
que há um clima de impaciência.
Mas estou conversando com as lideranças das entidades de classe, conversando com os funcionários, tentando transmitir-lhes a confiança de
que estamos mudando a cara do
DPF. Só que esta mudança, como já
enfatizei, não acontecerá da noite
para o dia. E também não acontecerá apenas com a vontade dos dirigentes. Tem de haver uma consciên~
cia coletiva, na busca de mudanças.

"Preciso, de início, procurar
resolver alguns problemas
crônicos da Polícia Federal"
PRISMA - Quais os primeiros problemas que o Sr. tenta solucionar?

DR. OALDINO - Preciso, de início, res(Jlver alguns problemas crônicos enfrentados pela Polícia Federal.
O primeiro deles é a questão orçamentária. O DPF, de alguns anos para cá, tem sido tratado, com uma
certa insensatez por parte do Governo Federal, em termos orçamentários. Embora o Governo reconheça a
competência do órgão, reconheça a
importância da atividade do DPF,
não tem,linfelizmente, transformado
esse reconhecimento em cóisas concretas. Não tem dado ao Departamento os meios que ele precisa para ser um órgão cada vez mais dinâmico e eficiente. Concentro, pois,
meus esforços em tentar fazer com
que o Governo se sensibilize quanto
à necessidade de termos um orçamento compatível com a sua
importância.

Ainda tem gente acreditando que São Paulo é só trabalho.

OHotel Transamérica prova o contrário.
Para você se divertir, são três restaurantes dois bares
tênis, squash.e golfe com instrutores, piscin~s, saunas,' .
massagem, hldromassagem, recreação infantil e jogos.
E para descansar, os apartamentos do Hotel Transamérica são
c~nfortáveis.e espaçosos, com infra-estrutura completa de,
servlços e a mawr area verde que um hotel oferece em São Paulo.
Hotel Transamérica. Você só precisa se dar
ao trabalho de relaxar e aproveitar.

Hotel

Tra~américa @
São Paulo

Av. Nações Unidas, 18.591 - CEP 04795
São Paulo- SP- Tel .: (011) 523-4511
Fax: (011) 523-8700- Telex: 1154575
Toll Free: (011) 800-5084

PRISMA - Após a questão orçamentária, qual a outra grande preo·
cupação que lhe aflige?

DR. OALDINO - Thmos a imperiosa necessidade de aumentar o
nosso efetivo. Já há vários anos, o
DPF vem atravessando fases difíceis
nessa área, porque não se realiza
concurso público desde 1984, para
nível superior, e desde 1987, para o
nível médio...
PRISMA - O Governo FederaL Dr.
Galdino, já não teria anunciado a
disposição de realizar o concurso público, com a maior brevidade?

DR. OALDINO - Acontece que,
por enquanto, o concurso só está no
discurso. Urge, no entanto, a sua realização. Esta é uma prioridade que
precisa ter solução a curtíssimo prazo. Estamos lutando para a criação
dos cargos e seu conseqüente preenchimento pela via legal do concurso
público.
PRISMA - Dr. Galdino. Tem o Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, se
manifestado sensível a esta
questão?

DR. OALDINO -Na verdade, Sua
Excelência tem-se manifestado sensível. Inclusive, já tratou do assunto
com o Presidente Itamar Franco. Thnho procurado valer-me desta franca sensibilidade do Ministro Maurício Corrêa, a fim de que nos ajude na
abertura destas vagas. Acredito piamente que elas serão criadas. Thnho,
inclusive, uma convicção muito forte de que, em 1993, nós realizaremos, o concurso e posterior curso de
formação, de modo a que, em 1994,
já estejam nomeados 1.600 novos
servidores.
PRISMA - Qual a sua posição sobre as questões salariais dentro do
Departamento de Polícia Federal?

Para o Dr. Qaldino, a Lei Orgânica será a solução para todos os problemas do DPF;
sejam de ordem administrativa ou social.
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DR. OALDINO - Esta é outra
grande preocupação. É assunto que
não dispenso prioridade, pois gritante é a defasagem salarial, principalmente em alguns setores. Inegavelmente, tem prevalecido no DPF uma
política salarial muito injusta, que
tem provocado muitas lacunas. Por
exemplo, o nosso policial de nível
médio percebe ganhos irrisórios, em
relação ao nível superior. O ideal é
que cheguemos a estabelecer uma

proporcionalidade entre os diversos
níveis.

aqui nós não temos. Portanto, estou
lutando para reverter esse quadro.

deficiências - tem demonstrado que
dispõe de condições para cada vez
servir melhor à Nação.

"Não é justa a discriminação
salarial entre os policiais
e administrativos"

"A crise faz aumentar ainda
mais a responsabilidade
da Polícia Federal''

PRISMA - Entende o Sr. que a
atuação da Polícia Federal poderá
fortalecer a posição do DPF, sensibilizando mais ainda o Governo, em relação às suas necessidades?

PRISMA - Além da questão salarial propriamente dita, pretende o Sr.
tomar alguma outra iniciativa para
beneficiar os servidores do DPF?

PRISMA - Dr. Galdirio. É indiscutível que o país atravessa uma crise
política e econômica, com desdobramentos sociais gravíssimos. Como o
Sr. analisa a atuação da Polícia Federal nestes momentos de crise?

DR. OALDINO - Pretendo, em
minha gestão, emprenhar-me para a
criação da carreira de apoio à atividade policial. Esta é a forma de fazermos com que o nosso administrativo também tenha uma remuneração
digna. Afinal de contas, não é justo
estabelecer-se tanta discriminação
salarial entre os que são policiais e
os que não o são. Freqüente é você
deparar-se em uma mesma sala de
trabalho com um administrativo fazendo a mesma tarefa de um policial
federal, embora ganhando menos.
Convenhamos que isso não está
certo.
PRISMA - E como o Sr. vê a questão da estrutura da carreira de Polical Federal?

DR. OALDINO - Realmente, estamos atravessando uma fase muito difícil da vida nacionaL o que faz
com que aumente ainda mais a responsabilidade e a importância da Polícia Federal. Prova disso é a participação do DPF nas apurações das irregularidades praticadas por pessoas bem próximas ao Governo, envolvendo até mesmo o próprio Presidente da República. Tenho comigo
ser esta uma grande oportunidade
para que o Departamento, pela competência dos seus quadros competência essa que nos capacita
a superar as nossas dificuldades e

DR. OALDINO -A Polícia Federal
tem feito a sua parte. Só desejo é que
o Governo Federal tenha a sensibilidade de passar do reconhecimento
do trabalho do órgão, para seu reconhecimento em forma de melhor legislação para o DPF.
PRISMA - Dr. Galdino. o Sr. concorda em que as Instituições, os 3
Poderes constituídos estão saindo
fortalecidos desta crise que levou à
aprovação do pedido de impeachment do próprio Presidente da República, hoje afastado?

DR. OALDINO - Acredito que
sim. Quanto à Polícia Federal, ela
tem se havido de forma exemplar,
nesses inquéritos que redundaram
até no afastamento do Presidente da
República e que já ocasionaram o in-

DR. OALDINO -Acho que a Polícia Federal tem de ter estrutura própria. Devemos ter a carreira de Policial Federal e, dentro desta carreira,
deveriam estar todos <?S integrantes
do órgão. Acho até que isso é fator
importantíssimo para a 'unidade da
Instituição. No momento em que se
fracionar a Polícia Federal, nos depararemos com inevitáveis divisões internas que, obviamente, não trarão
bons resultados para a Instituição.
PRISMA - De qualquer modo, sua
disposição será, quem sabe, a de tudo fazer para atender às questões sociais do Departamento?...

DR. OALDTNO - Como já disse,
uma das coisas que mais me chama
a atenção e preocupa é a questão social do funcionalismo do DPF. Nosso
quadro foi muito esquecido nos últimos anos. Tanto é verdade que enquanto em outros órgãos o funcionalismo tem lá o seu vale transporte, vale refeição e assistência
médico-hospitalar e odontológica
compatíveis com a sua dignidade,

De Brasília, o Dr. Oaldino dirige o DPF, com uma visão global da ação do DPF, em
todo o território nacional.
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diciamento de mais de 20 pessoas
que estariam se locupletando do dinheiro público. Isso é uma demonstração clara para a sociedade de que
o DPF é um órgão sério e que quanto mais meios lhe forem dados, melhor serã a sua eficiência e a qualidade do trabalho que prestará em
benefício da sociedade.

"A Lei Orgânica deverá ser
resultado de um consenso
de todo o DPF"
PRISMA - Qual a sua posição
quanto à questão da Lei Orgânica da
Polícia Federal?
DR. GALDINO - A Lei Orgânica
é a solução para todos os problemas
da Polícia Federal. A propósito, recentemente, fiz aquilo que ainda não
havia sido feito até hoje. Consegui
junto ao Ministro Maurício Corrêa
uma reunião de sua Excelência com
o Conselho Superior da Polícia Federal. Na oportunidade, entr~guei-lhe
o nosso ante-projeto de Lei Orgânica, onde estão sendo resolvidos os
problemas salariais do Df>F. A questão dos censores, por exemplo; a
criação da carreira de apoio; a questão orçamentária e o regime jurídico integrante da categoria Policial
Federal.
PRISMA - Quais os fundamentos
desse documento?
DR. GALDINO - Este é, indiscutivelmente, um documento de grande importância para o DPF. Significativo é que ele seja resultado de um
consenso de vãrias categorias funcionais de que o órgão é composto.
De modo algum é um documento
imposto pela direção. Ele resultou de
várias reuniões entre os integrantes
das diversas categorias. lenho comigo que, no momento em que houver
a aprovação da Lei Orgânica, os nossos problemas estarão resolvidos.
PRISMA - O Sr. acha que sua tramitação será rápida ou demorada?
DR. GALDINO - Sou franco. Sua
tramitação deverá ser muito demorada, o que faz crescer a responsabilidade de todos os servidores, no
sentido de aparar as arestas, a fim de
diminuir o tempo desta tramitação.
O certo é que o ducumento já foi en12

tregue ao Ministro da Justiça. No
mesmo dia, ele o despachou para o
seu Secretário de Assuntos Legislativos, dando-lhe o prazo de 15 dias,
para a manifestação do Ministério, a
fim de em seguida, encaminhá-lo,
em forma de projeto, à área
legislativa.

PRISMA - Dr. Galdino. o Sr. já falou sobre a questão da carência de
pessoal no Departamento. E quanto
aos equipamentos?...
DR. GALDINO - Não podemos
dizer que o DPF esteja tão mal, em
relação aos seus equipamentos. A
grande verdade é que a nossa situação, em termos orçamentários, tem
sido mais afetada no que diz respeito à manutenção do órgão, na edificação das novas Superintendências.
O DPF conta, hoje, com armamentos
e veículos compatíveis com as suas
necessidades.
PRISMA - E em termos de
informática?
DR. GALDINO - Estamos um
pouco defasados, menos por falta de
equipamentos e mais por falta de
um plano Diretor de Informática.
Ruim mesmo estamos em termos de
quantidade - não de qualidade - de
recursos humanos e em termos de
manutenção dos equipamentos de
que já dispomos.

"Tenho grande honra em
haver sido um dos
Fundadores da ADPF"
PRISMA - Envolvido agora com
tarefas mais espinhosas, pretende o
Sr. continuar ligado à Associação
Nacional dos Delegados de Polícia
Federal, uma vez que é seu antigo
associado?
DR. GALDINO - Tenho, muita
honra de haver sido um dos sócios
fundadores da ADPF. Durante todo
este período em que estou no DPF,
parece-me que fiquei de fora do seu
Conselho Diretor em apenas um
mandato. Sempre procurei participar
o máximo possível. Agora, depois
que assumi a direção do órgão, fiz
questão de deixar bem claro que
está à frente da Polícia Federal um
servidor que não se preocupa
exclusivamente com os Delegados. E

embora esteja um Delegado à frende
do DPF, ele dirige um órgão para
todas as suas cerca de 40 categorias
funcionais.

" O Dr. Romeu Tuma adquiriu
direito de passar para
a História"
PRISMA - Quando estivemos em
Fortaleza, no mês de novembro, para
fazer a cobertura das 5:' 5 Olimpíadas
da Integração da Polícia Federal,
constatamos um clima de grande
alegria por parte dos servidores
provenientes dos diversos Estados
da Federação, em relação à sua
condução para a direção do DPF. É
bem
verdade
que
muitos
ressalvavam que essa satisfação
acontecia sem detrimento do
conceito de seu antecessor, Dr.
Romeu Tuma, que esteve à frente do
DPF por mais de sete anos ...
DR. GALDINO - Acredito,
inclusive, que o Dr. Romeu Tuma
adquiriu o direito de passar pára a
História - como policial e como
dirigente do Departamento de Polícia
Federal. 1bdos reconhecemos que ele
fez muito pelo órgão. Agora, talvez
até mesmo em decorrência do
prolongado tempo de sua gestão, há
os desgastes e as acomodações
naturais a todo ser humano. Tenho
a certeza de que se um outro
dirigente eventualmente vier
também a ficar durante muito
tempo à frente do DPF, vai acontecer
o mesmo. Como frisei antes, isso é
da própria condição humana .
Acredito, então, que havia chegado
o momento de mudar, porque isso é
normal em qualquer entidade, seja
de direito público ou privado.
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Dr. Oaldi no,
uma rica biografia.

Funções

Federal de Escol
Um Federal de escol. É como se pode qualificar o
Dr. Amaury Aparecido Oaldino, haja vista o seu
vasto curriculum, demonstrativo do quanto já
serviu ao Departamento de Polícia Federal.
Muitas foram as funções exercidas, os cursos e
estágios realizados. É ele também detentor de
várias condecorações.

O atual Secretário interino do Departamento de Polícia Federal já
exerceu as seguintes funções no
DPF:
- Chefe da Delegacia de Ordem Política e Social da Superintendência
Regional do DPF de Pernambuco, de
1977 a 1978.
- Chefe do Serviço de Informações
da Superintendência Regional do
DPF em Pernambuco, de 1978 a
1979.
- Assistente do Coordenador Central Judiciário em Brasília, no ano de
1980.
- Assistente do Diretor da Divisão
de Ordem Política e Social (DOPS) de
1980 a 1983.
- Diretor da Divisão de Ordem Política e Social de 1983 a 1990.
- Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da Secretaria de Polícia Federal do Ministério da Justiça, de 1990 a 1991.
- Diretor do Centro de Inteligência
do DPF, de maio de 1991 a maio de
1992.
- Diretor do Departamento de Polícia Federal, desde maio de 1992.

Cursos
- Bacharel em Ciências Jurídicas,
turma de 1975.
- Curso de Formação de Delegado
de Polícia Federal, em 1975.
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- Curso Superior de Polícia, em
1987.
- Curso de Introdução à Ciência Política, em 1984.
- Curso de Analista de Informações
Categoria " B", em 1985.

Estágios
- Entrevista e Interrogatório, em
1978.
- Analista de Informações, em
1979.
- Análise de Propaganda Adversa,
em 1981.

Conferências
- Conferencista no " 11 Seminário
Latino-Americano sobre Segurança e
Proteção a Bancos e Estabelecimentos Diversos de Alto Valor e Risco",
realizado pela SEGURITY SECURITY
& PROTECTION, em São Paulo, em
1985.
- Conferencista nas Escola Superior de Guerra, no ano de 1990, ten-

do por tema "A Causa Indígena e a
Segurança Nacional".
- Conferencista no Ciclo de Estudos da ADESG I MS, sobre a Segurança Pública, em Campo Grande, em
1991.
- Conferencista no Forum Nacional
de Segurança Pública, tendo por tema " Estatísticas do Combate à Criminalidàde", em Curitiba, no ano de
1992.

No exterior
- Representou o Brasil na " X Sessão do Instituto Internacional de Polícia (INTERPOL), realizada em Paris,
na França, no ano de 1986.
-Visita para troca de conhecimentos com organismos policiais de
Washington e Califórnia, Nos Estados Unidos.
- Visita oficial à China, a convite do
Governo Chinês, para troca de conhecimentos com organismos policiais de Taiwan, em 1988.
- Participou do " 7TH ANNUAL INTERNACIONAL SYMPOSIUM DA INTERPOL; em Lyon, na França, no ano
de 1991.

Tecnologia internacional
se compra. Experiência no
mercado se adquire.

Condecorações
- Medalha "Alferes Joaquim José
da Silva Xavier", da Polícia Militar do
Distrito Federal, em 1989.
- Medalha " Imperador D. Pedro 11",
do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, em 1990.
- Medalha do Mérito "Alvorada", do
Governador do Distrito Federal, em
1990.
- Medalha do " Pacificador", do Ministério do Exército, em 1992.

Especial
Em outras atividades, o Dr.
Galdino foi convidado a participar,
em caráter especial, do Seminário
" Segurança nas Greves e Lei de
Greve" - SEPLA - SecUrity e
Protection, em São Paulo, no ano de
1986.
Ele presidiu a Comissão Executiva
para Assuntos de Segurança Privada
do Ministério da Justiça, de 1990 a
1991.
O Dr. Galdino também é membro
do Conselho de Ensino da Academia
Nacional de Polícia.

Há 12 anos no mercado, altautec oferece
muito mais que a melhor tecnologia
internacional. Oferece toda uma completa
estrutura de serviços. Quando você
compra ltautec, leva também assessoria
para estruturar seus recursos de informática, qualquer que seja seu ramo de
negócios. Profissionais identificam suas
necessidades, encontram a solução,
treinam usuários e, inclusive, prestam
assistência técnica. De uma forma que
só quem tem muijos anos de ltautec
experiência no mercado
pode fazer. ltautec .Tecnologia internacional, ..........
experiência nacional.

Na Polícia Federal, internamente, e
mesmo fora dela, no meio social, a
condução do Dr. Amaury Aparecido
Galdino à direção do DPF, tem
repercutido
positivamente,
expressando-se um sentimento
comum de que a Instituição deve ser
dirigida por um de seus próprios,
sem detrimento dos valores e
virtudes de seu antecessor, Dr.
Romeu Tuma, que durante mais de
sete anos esteve à frente dos
destinos do Departamento.
Este ânimo altamente positivo em
relação à ascensão do Dr. Galdino foi
sentido de forma intensa durante as
S?• Olimpíadas da Integração da
Polícia Federal, realizadas em
Fortaleza, de 30 de outubro a 8 de
novembro, reunindo mais de duas
mil e quinhentas pessoas, entre
atletas, servidores e familiares da
Instituição.
Naquela oportunidade, em
entrevista exclusiva à revista
PRISMA, o Deputado Federal Moroni
Torgan, que por sinal é também
Delegado de Polícia Federal, assim se
manifestou sobre a investidura do
Dr. Galdino: "Acho que sempre que
um companheiro nosso vem para a
liderança do órgão, isso é motivo de
orgulho
para
todos
os
companheiros. E eu espero que
sejam dadas ao Dr. Galdino as
condições para atingir os seus
objetivos, pois de nada adiantará
dar-lhe o cargo, por mais
competência que tenha- e a tem -se
não for oferecido a ele todo o apoio
governamental para tanto. Creio que
esta é a aspiração de todos os que
integram a Polícia Federal".
Outro a se manifestar, na ocasião,
foi o Superintendente Regional do
Ceará, Dr. Laerte Ribeiro Nobre. Para
ele, a ascensão de um servidor para
dirigir os rumos da Instituição era
sonho antigo acalentado por todo o
Departamento. "Felizmente, ainda
durante nosso serviço ativo, vejo
nosso querido companheiro, Dr.
Galdino, conduzido ao posto",
afirmou o Dr. Nobre, lembrando que
o sucessor do Dr. Romeu Tuma foi
seu colega de turma, na Academia
Nacional de Polícia.
Entre os Delegados presentes às

o

O Superintendente do Ceará,
Dr. Laerte Ribeiro Nobre, foi
colega de turma do Dr. Oaldino.

NOVOS
TEMPOS
Olimpíadas, outra não era também
a reação de regojizo. Todos os
entrevistados
referiam-se
elogiosamente ao Dr. Galdino,
reiterando o sentimento comum de
que hã muito ansiavam pela
oportunidade de ver um Delegado de
Polícia Federal dirigir os destinos da
Instituição.
Assim se manisfestaram , por
exemplo, os Drs. Vicente Chellotti e
Lúcio
Jaime
Acosta
(este
aposentado), que participaram das
Olimpíadas de Fortaleza integrando
a equipe de Futebol de Salão,
modalidade dos Veteranos.
Outro a externar igual posição foi
o Superintendente Regional no Piaui,
Dr. José Eduardo Longo Aureliano.
Fazendo questão de lembrar que
também foi companheiro de turma
do Dr. Galdino, na Academia, o
Superintendente piauense afirmou
que "a Polícia Federal tem muito a

ganhar, pois tendemos a ultrapassar
aqueles momentos difíceis em que
éramos comandados por pessoas
estranhas aos nossos quadros.
Temos, pois, que dar todo o apoio ao
Dr. Galdino, para que ele tenha todo
o êxito no gerenciamento dos
. nossos destinos", completou.
O Presidente da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia
Federal , Dr. Nascimento Alves
Paulino, que não compareceu às
Olimpíadas por não ter podido se
ausentar de Brasília, inaquele
período, pois estava tratando dos
interesses da classe , também
avaliou positivamente a presença do
Dr. Galdino à frente da Instituição,
lembrando a antiga aspiração de um
dia se ver o Departamento de Polícia
Federal gerenciado por um próprio
membro do órgão. "O momento é de
grande reflexão para que estejamos
unidos em torno do companheiro",
disse o Dr. Paulino.
O Diretor Regional da ANSEF em
Brasília, Agente Antônio Bento
Miranda, presente às Olimpíadas,
manifestou
expectativa
extremamente positiva, em relação
ao Dr. Galdino: " Partimos do
princípio que ele hoje representa o
anseio da classe policial - o de ter à
frente da Instituição alguém que
iniciou sua vida profissional dentro
da Polícia Federal. Profissional
corretíssimo, tenho por ele grande
admiração e vejo nele grandes
possibilidades de melhorar o
Departamento".
Durante as Olimpíadas, houve
vários momentos em que se
evidenciou a satisfação de todos
pela gestão do Dr. Galdino. Um
destes
momentos
mais
significativos foi o que se seguiu à
leitura de uma mensagem do
próprio Dr. Galdino, lida na abertura
dos jogos, quando ele justificou sua
ausência. Ao final da leitura, o
conteúdo da mensagem foi
maciçamente aplaudido pelas
autoridades presentes e pelos mais
de mil e quinhentos atletas, por seus
familiares e por populares que, às
centenas, assistiam ao desfile de
abertura, na tradicional Avenida
Beira-Mar, em Fortaleza.
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Aplausos a Romeu Tuma
Em visita feita ao presidente do Senado, Mauro Benevides, logo depois
que passou o cargo para o Dr. Galdino, o Dr. Romeu Tuma foi alvo de diversas homenagens por parte de vários Senadores, que fizeram questão
de comparecer ao Gabinete da Presidência do Senado, tecendo palavras elogiosas ao ex-Secretário de Polícia Federal.
O presidente Mauro Benevides manifestou sua satisfação em recebê-lo
em audiência, salientando as virtudes de homem público do Dr. Romeu
Tuma , a quem qualificou de " servidor da Pátria, em todos os postos
que ocupou ". E acrescentou estar
convicto de que esta será a conduta
de Romeu Tuma, em qualquer novo
posto que vier a ocupar.
No instante em que o Dr. Romeu
Tuma visitava o Senador Mauro Benevides, o Ministro das Comunicações, também Senador Hugo Napoleão, despachava extraordinariamente com parlament<nes, no Gabinete da Presidência do Senado. Cumprimentado por Romeu Tuma, o Ministro também fez questão de
homenageá-lo, afirmando textualmente:
" O Dr. Romeu Tuma tem traçado
na própria História da Polícia Federal do nosso País um marco indelével de colaboração patriótica, decisivamente útil para o saneamento de
todo o aparato policial do nosso
País".
O Senador Esperidião Amim , Líder
do PDS no Senado, foi outra autoridade a destacar as qualidades de exSecretário: " Vim trazer a minha palavra muito clara e objetiva de aplauso a quem dignificou uma função
pública difíciL complexa e delicada.
Acho que a vida é uma sucessão de
esquinas, de encontros. Pessoalmente, entendo que a saída é sempre
mais importante do que a entrada.
A saída de um cargo é mais importante do que o ato de posse. Vim
aqui ao Gabinete do Presidente Mauro Benevides para trazer ao Dr. Romeu Tuma a expressão de minha admiração pela forma digna como ele
exerceu tão espinhosa função".
O Líder do PFL no Senado, Senador
Marco MacieL que despachava no
momento com o Ministro Hugo Napoleão, também não poupou palavras elogiosas ao Dr. Romeu Tuma,
evidenciando sua compet~ncia e
descortino durante os anos que passou à frente do Departamento de Polícia Federal.
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O profissionalismo, a competência, a honestidade e o
amor à causa que abraçou foram virtudes destacadas por
diversas autoridades, como o presidente do Congresso
Nacional e do Senado Federal, Senador Mauro Benevides,
ao renderem homenagens ao ex-Secretário da Polícia
Federal, Dr. Romeu Tuma, que durante mais de sete anos
dirigiu a Instituição.

O Dr. Romeu Tuma agradeceu o apoio ao Presidente
do Senado, Mauro Benevides, presentes o Senador
Bspe,ridião Amim, de quem recebeu elogios, e o
Deputado Robson Tuma, seu filho.

O Ministro das
Comunicações,
Hugo Napoleão, e o
Senador Marco Maciel,
Líder do PF'L,
também não
pouparam elogios
ao Dr. Romeu Tuma.

Rastro Positivo
Na qualidade de presidente da Assoaciação Nacional dos Delegados
de Polícia Federal (ADPF), o Dr. Nascimento Alves Pau li no uniu-se às homenagens ao Dr. Romeu Tuma, fazendo questão de destacar sua condição de amigo pessoal do exSecretário da Polícia Federal. Eis o
que afirmou o Dr. Paulino:
" Falar de Romeu Tuma é falar de
competência, de honrabilidade, de
honestidade, de profissionalismo,
enfim , de amor à causa que abraça.
Estas foram marcas que caracterizaram a vida do Dr. Romeu Tuma na
Polícia Federal. Ele deixou rastros positivos, reconhecidos, inclusive, pela sociedade brasileira, com reper-

cussões no exterior. Nào é sem razão,
inclusive, que ele galgou, por todos
os méritos, a Vice-Presidência da INTERPOL, posto que continua a
exercer.
O Dr. Romeu Tuma deixa a Polícia
FederaL mas continuará a servir ao
nosso País, onde quer que esteja, em
qualquer posto que venha a ocupar.
Na qualidade de presidente da
ADPF, sinto-me muito honrado em
render homenagens ao Dr. Romeu
Tuma, ciente que ele continuará entre nós, haja vista que ele é sócio honorário da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia FederaL entidade que sempre prestigiou ".

'

ENTREVISTA

A Serviço

da Pátria

Bm entrevista à revista
PRISMA, o Dr. Romeu
Tuma fala com
entusiasmo de sua
atividade profissional e
dos rumos de sua vida
pública, salientando que
sai realizado da Polícia
Federal. Bis a íntegra da
entrevista:
Dr. Tuma : Saio realizado do DPf'.
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PRISMA - Dr. Romeu Tuma. Qual
a avaliação que o Sr. faz, qual o seu
ãnimo, ao sair da Polícia Federal,
após mais de sete anos de serviços
a ela prestados?
TUMA - Saio realizado. Não só
porque a atividade é estimulante e
encorajadora, numa luta permanente em benefício da sociedade. Também estimulante pelo excelente corpo de policiais que formam a estrutura da família da Instituição, cuja
formação profissional é exemplar.
Acredito que tudo isso nos deu
maior tranqüilidade no desenvolvimento das missões constitucionais
pagas à Polícia Federal.
PRISMA - Dr. Romeu Tuma. Houve dificuldades no desempenho de
sua missão?
TUMA - É certo que lutamos com
muitas dificuldades, principalmente
no que diz respeito ao aspecto financeiro e na falta de pessoal. Mas a própria capacidade de improvisação
das autoridades, dos Delegados aos

Agentes de Polícia, aos Escrivães e a
todo o quadro de servidores, com extrema dedicação, sempre conseguimos suprir, dentro do possível, estas
dificuldades. De modo que, felizmente, nunca nenhuma das missões,
mesmo as mais intrincadas, sofreu
solução de continuidade.

tucional. Apesar disso, cumprimos
todas com o maior rigor, com o mesmo amor e dedicação, com resultados que nos conferem a condição de
desfrutarmos de elevado conceito
junto à sociedade.

PRISMA - E no aspecto da realização pessoal, como o Sr. se sente?

PRISMA - Como o Senhor avalia
o seu relacionamento com os Três
Poderes da República, durante sua
gestão?

TUMA -Saio com muita saudade.
Resta, entretanto, a convicção de ter
tido a oportunidade de viver grandes
realizações, durante meu periodo na
Polícia Federal, dentro da profissão
que abraçamos, por opção pessoal.
Como sabemos, as atividades da Polícia Federal são heterogêneas, por
excelência. E elas têm um marco
constitucional do que pode ou não
ser realizado, sempre no ãmbito dessa constitucionalidade. Assim é que,
durante os últimos anos, em sucessivas crises acontecidas, envolvendo
o gerenciamento dos- planos governamentais, foi a Polícia Federal instada a realizar missões não elencadas como de sua obrigação constí-

TUMA - Foi o melhor possível,
com respeito recíproco e com muito
estímulo ao nosso trabalho. Em relação ao Congresso Nacional, por
exemplo, durante a discusã~ da nova Carta, época da Assembléia Nacional Constituinte, mantivemos estreito relacionamento com os Senhores Constituintes, buscando dar ênfase às iniciativas voltadas para a Polícia Federal. Acreditamos que este
relacionamento, inclusive com o Poder Judiciário -já que constitucionalmente a Instituição é órgão auxiliar do Judiciário - deve continuar e
até mesmo se aprimorar. Nào haveremos de nos esquecer de que a próxima reforma, em 1993, será exce-
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lente oportunidade para incluirmos
novas conquistas para a Polícia
Federal.

PRISMA - Falou-se que o Senhor
iria receber uma missão relacionada
com o combate ao narcotráfico...

PRISMA- Por exemplo?
TUMA - A Polícia Federal é segmento importante na área do judi·
ciário. Conseqüentemente, tem de
estar bem estruturada para cada vez
mais melhorar sua atividade no interesse da sociedade. Por issv, torço
pra que se mantenha esse relaciona·
mento da Polícia Federal com os poderes constituídos com o mesmo
respeito e carinho até hoje
mantidos.
PRISMA - Parte o Senhor, agora,
para nova missão, de retorno a São
Paulo?
TUMA - Sou assalariado do Go·
vemo de São Paulo, onde exerço atividade policial há .38 anos. Claro que
vou esperar uma missão de nosso
Governador. Acredito que Sua Excelência me dará uma missão compatível com nosso cargo, na carreira de
. Delegado de Polícia.

TUMA ·Durante minha atividade
na Polícia FederaL muito aprendi,
principalmente no relacionamento
internacionaL em reuniões que participei com a cúpula das maiores polícias do mundo. Acredito que cada
um de nós temos a obrigação moral
e até mesmo espiritual de continuarmos a luta contra o narcotráfico. Pa·
ra mim, é uma questão de foro ínti·
mo. E não me dispenso do direito de
manter-me na trincheira de luta contra o narcotráfico. Por enquanto, es~
tou indo a Dakar, na África, para participar da reunião executiva da IN·
TERPOL, na qualidade de seu VicePresidente. Em seguida, comparece·
rei à reunão anual daquele órgão
internacional.
PRISMA - O Senhor, então, permanecerá na INTERPOL, como seu
Vice-Presidente para a América Latina e África?

TUMA - Não há exatamente uma
representatividade regional. Há, sim,
um representante executivo de cada
região do globo. A propósito, como
a Polícia FederaL em determinado
momento, se desligou da INTERPOL,
à época do Ministro Paulo Brossard
à frente da Pasta da Justiça, consegui o seu apoio para nosso retorno
àquele órgão internacional. Lanceime, então, candidato, vencendo a
eleição com mais de dois terços dos
votos.
PRISMA - Dr. Romeu Tuma. O Se·
nhor sai da direção da Polícia Fede·
àil, mas continua ligado à Associação Nacional dos Delegados de Polí·
cia Federal (ADPF), uma vez que é seu
sócio honorário...
TUMA - Realmente. Esta continua sendo uma grande honra para
mim. Foi com grande alegria e emo·
ção que recebi, há dois anos, esta
singela homenagem dos que integram nossa Associação, tao bem dirigida por seu Presidente, meu caro
amigo Dr. Nascimento Alves Paulino.

COMPROMISSO VARIG COM AQUALIDADE EM RECURSOS HUMANOS.
Desde a formatura r)a Escola de Pilotos,
em Porto Alegre - e a cada seis meses- todos
os comandantes e co-pilotos são submetidos a
duras provas de treinamento e avaliação
profissionaL
São centenas de milhares de horas anuais
em sala de aula, em "Computer-Based
Training"e nos simuladores de vôo, no Centro
de Treinamento de Operações de Vôo, no Rio
de Janeiro.
Eisso acontece, também
periodicamente, em todas as áreas da
empresa: ~aperfeiçoamento obrigatório para
que tripulantes, funcionários de lojas, de balcão
de aeroportos, técnicos de todas as áreas com
contato ou não com o público, exerçam com
capacidade o seu trabalho.
Éum esforço quotidiano, incessante, na
busca da melhoria de todos os serviços.
O Compromisso Varig com a Qualidade,
como se vê, não tem limites nem prazos.
Porque a satisfação do cliente também
não tem.
Você pode contar com isso. Hoje
e sempre.

"TREINAMENTO ERECICLAGEM
TRANSFORMANDO SEU CONFORTO
NUMA QUESTÃO PESSOAL:'
"Compromisso lt1rig com a Oualidade é a delerminação de lodos os nossos funcionários no empemo constante pela melhoria
de nossos serviços epela comp/e!o salisfoção do nosso cliente."

RUBEL rHOMAS
Presidente
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Federais continuarão
presidindo inquérito

O Presidente do Senado, Mauro Benevides, prometeu
agilizar a tramitação da matéria, tão logo houvesse o
acordo com os Procuradores.

O Senador Amir Lando aguardou o resultado das
negociações entre os Policiais e os Procuradores, para
finalizar o seu relatório.

Durante todo o desenrolar das negociações,
prevaleceu um cllma de franca cordialldade entre
Policiais e Procuradores.
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Finalmente, chegou-se a um acordo com os Procuradores, em torno
da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Após meses de intensas
negociações, realizadas no âmbito
do Congresso Nacional, a Comissão
Mista de Policiais e Procuradores incumbida de buscar saída para as divergências encontrou o melhor caminho, garantindo às autoridades
policiais a manutenção da presidência do inquérito e a autonomia na investigação plena.
O documento subscrito pelas partes será, agora, encaminhado ao relator da matéria no Senado Federal,
Senador Amir Lando. Na fase de negociações, a Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal
(ADPF), juntamente com a Associação dos D~legados do Distrito Federal, e da Associação dos Delegados
do Rio de Janeiro, realizaram uma
série de contatos com o presidente
do Congresso Nacional e do Senado
Federal, Mauro Benevides, e com o
Relator da matéria, Senador Amir
Lando.
Pela ADPF, participaram das negociações o Presidente da Entidade, Dr.
Nascimento Alves Paulino, o conselheiro, Dr. Sebastião José Lessa, e os
associados Drs. Ivo Valéria dos Santos e José Ercídio Nunes. Pela Associação dos Delegados do DF, participaram os Drs. Achiles e Rainha. E pela Associação dos Delegados do Rio
de Janeiro, participou o Dr. Wladimir
Sérgio Reate. Do lado dos Procuradores, participaram os Subprocuradores Francisco José Teixeira de Oliveira, Cláudio Lemos Fonteles e Alvaro
Ribeiro da Costa.
O Presidente da ADPF, Dr. Nascimento Alves Paulino, aplaudiu o bom
acordo alcançado nas negociações,
fazendo questão de agradecer ao
presidente do Senado, Mauro B,enevides, e ao relator, Senador Amir Lando, pela maneira "cordial e prestativa" como sempre receberam os Delegados, em várias oportunidades,
para tratar do assunto.
A propósito, o presidente Mauro
Benevides prometeu agilizar a tramitação da matéria, tão logo fosse resolvida a pendência com os Procuradores, em torno da Lei Orgânica do
Ministério Público. O mesmo pensamento foi externado pelo Senador
Amir Lando.

O atual Conselho Diretor da ADPF,
presidido pelo Dr. Nascimento Alves
Paulino, desenvolveu, ao longo de sua
gestão de dois anos, um intenso trabalho, conseguindo aumentar seu patrimônio na ãrea sociaL além de
manter-se firme na luta pela conquista e manutenção de direitos na área
jurídica, como é o caso da Isonomia.
Relatados aqui as ações judiciais e
os incidentes havidos em torno da
questão da isonom_ia, inclusive os fa tos mais recentes. E bom lembrar que
a isonomia está sendo paga desdejaneiro de 1990. Portanto, há três anos,
sem que os associados tenham deixado de receber um dia sequer. E mais,
neste mês de novembro, ela deverá ser
paga integralmente, com os ahasados, o que não vinha acontecendo
desde agosto de 1992, por motivos
alheios à ADPF, mas já resolvidos, fa ce à pronta ação de nossa entidade.
Vamos então aos mais importantes
procedimentos em torno da Isonomia;
APELAÇÃO CÍVEL - Medida Cautelar
n ? 90.01.03366-0 I DF - Aguarda a publicação do acórdão dos Embargos de
Declaração, interpostos pela ADPF e
pelo Público Federal. Após sua publicação, imediatamente a ADPF, através
de seus advogados, impetrará recurso especial para o STJ.
APELAÇÃO CÍVEL: (Ação Principal) Não se obteve êxito nesta Apelação, de

AQUI,
os passos
da isonomia
Inquestionavelmente, entre as
diversas conquistas e lutas
judiciais empreendidas pela
Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF') destaca-se, como mais
importante, a levada a efeito
visando à manutenção da
isonomia salarial com os
Procuradores. Eis os principais
passos da Isonomia, em sua
Tramitação Judicial.

n ? 90.01.1193 1824 7-0 I DF. Por maioria , a Turma decidiu em favor da
União. Incontinente, o Conselho Diretor da ADPF impetrou Recurso de Embargos Infringentes.
INFRINGENTES - Os Recursos de Embargos Infringentes (EAC n ?
92.01.11930-5 I DF) acham -se conclusos ao Juiz relator aguardando julgamento.
MANDADO DE SEGURANÇA- Referi -

do Mandado de Segurança, de n ?
1429-STJ, foi impetrado pela ADPF para impugnar ato administrativo do Ministério da Justiça e do Secretário de
Polícia FederaL que suspenderam administrativamente o p~gamento da
Isonomia, alegando o jul-gamento da
Apelação Cível n ? 90.01.1824 7-0 I DF
(Ação Principal). Na impetração, os patronos da ADPF pediram liminar e foilhes concedida .
SUSPENSÃO DA SEGURANÇA- A Suspensão da Segurança (n ? 475-1 1STF)
foi indeferida no dia 13 de janeiro de
1992 e publicada a decisão no Diário
da Justiça de 3 de janeiro de 1992.
Contra esta decisão, caberia , no prazo de 10 dias, agravo regimental por
parte da União. Por incrível que pareça , a União perdeu o prazo recursal.
Absurdo é que o Sr. Procurador Geral
da República , após transitado e julgado, pediu reconsideração da decisão,
em forma de despacho, provocando o
TRF da 1 ~ Região, quanto a julgamen to dos Embargos Infringentes (EAC
92 .0 1.1190-5 1 DF) .
Desse despacho, os advogados da
ADPF peticionaram no dia 9 de novembro de 1992, junto ao Sr. Presidente do STF, pedindo o indeferimento da
petição da União, alegando extemporaneidade, por ofender a coisa julgada e ter sido o mérito julgado quando da decisão.

RELOJOARIA

85 ANOS DE TRADIÇÃO
Jóias, Relógios e Alianças
• CRÉDITO FÁCIL • ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO
• BRÁS -AV. RANGEL PESTANA, 2287- FONE: 948-4866
• ST~ AMARO- PÇA. FLORIA~O PEIXOTO, 408- FONE: 548-1266
• S. MIGUEL- RUA JOSE OTONI, 95- FONE: 956-3370
• LAPA- RUA TRAJANO, 51 - FONE: 262-6562
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Em audiência a ser mantida com
o Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, o Conselho Diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia FederaL sob a presidência do Dr.
Nascimento Alves Paulino, deverá
tratar com Sua Excelência de diversos assuntos de interesse da classe
e da própria Instituição.
Na pauta de assuntos a serem levados ã apreciação do Ministro da
Justiça destacam-se a reformulação
da Polícia Federal, a começar por sua
estrutura organizacional e pela aprovação de sua Lei Orgãnica, definição
de uma política de recursos humanos e questões relacionadas aos vencimentos dos servidores.
Esta reformulação implicará, necessariamente, na extinção do Departamento de Polícia Federal que,
para melhor desempenho da Instituição, haverá de prescindir da existência de órgãos autônomos departamentalizados - geradores de
duplo comando, desaconselhados
em órgãos baseados nos princípios
da disciplina e da hierarquia, como
é o caso da Polícia Federal (Lei
4.878).
.
O Conselho Diretor di-rã ao Ministro que, em contraposição à "departamentalização", mais adequado e
eficiente será a criação de cargos
com funções de assessoria nas áreas
de Administração, Corregedoria, Polícia Técnica e Científica e de Polícia
Judiciária, em consonãncia com a
atividade-fim da Polícia Federal, como dispõe a Carta Magna.
De outro lado, argumentará o Conselho que, inconcebivelmente, permanece a Polícia Federal sem uma
imprescindível Lei Orgãnica, não
obstante já caminhar a constituição
de 1988 para o seu terceiro ano de
promulgação. Disciplina e Hierarquia, nunca é muito lembrar, são
princípios basilares de uma Instituição que não pode prescindir de uma:
racional
e
adequada
Lei
Fundamental.
Finalmente, o Conselho manifestará a confiança de que o Ministro
Maurício Corrêa, com a urgência necessária e com a consciência da realidade, venha a encaminhar anteprojeto nesse sentido, à Presidência da
República, objetivando a remessa de
mensagem ao Congresso Nacional.
Eis os principais pontos sugeridos
pela ADPF:
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O Conselho Diretor da ADPF levará uma pauta de
sugestões ao Ministro da Justiça, Maurício Corrêa.

Reformulação
Reformulação e Lei Orgânica. Estas são
palavras-chave apontadas pela ADPF para a
melhor adequação da Polícia Federal ao
cumprimento de suas tarefas institucionais.
Política de Recursos
Humanos
Concurso Público: Urge a criação
de cargos para as categorias funcionais de Delegado de Polícia Federal,
Perito Criminal Federal, Escrivão de
Polícia Federal e de Agente de Polícia
Federal, a fim de sanar-se a aguda
defasagem nos quadros da
Instituição.

Lotação Real: Para tanto, deve-se
efetuar a lotação dos Policiais Federais nas unidades descentralizadas,
utilizando-se o quantitativo global
do efetivo em exercício.
Critérios de Remoção: Que os critérios de remoção dos Policiais Federais de uma Unidade da Federação
para outra sejam definidos
respeitando-se o quantitativo de lotação por cada unidade.

obtiveram na justiça vitória nas
ações contra a União - algumas já
Anômalamente, existe hoje na Po· com o trânsito em julgado e outras
lícia Federal uma diversidade de re- dependendo de confirmação em semunerações que deram origem à gundo grau.
inusitaéla existência de aproximada- d) Plano Collor- 84,.32%: Esta é ou·
mente 40 (quarenta) contracheques tra anomalia salarial, geradora de
diferentes. Tal fenômeno decorre das fundadas insatisfações na Polícia Fe·
. diversas ações movidas contra a deral. Vários servidores percebem os
União por entidades de classe, entre 84,32% face ao trânsito em julgado
as quais a própria ADPF, e por servi- de suas respectivas ações. Entretanto, expressivo número de outros serdores, isoladamente.
vidores · policiais e administrativos
Eis as principais ações:
a) Incorporação ao vencimento de - não vêm merecendo' o mesmo tra78%: São beneficiários todos os po- tamento, embora tenham sido beneliciais federais. A decisão já transitou ficiados por medida liminar, em sua
em julgado pelo Tribunal Regional ação coletiva. Vale ressaltar que a
União não conseguiu derrubar a liFederal da s.a Região.
minar concedida.
b) Equivalência de vencimentos dos
Delegados de Polícia Federal com os Ajuste da carreira de Polícia Federal:
membros do Ministério Público Fede- O Governo do Distrito FederaL por
ral: Cabe salientar que em relação à despacho, definiu que se deveria esapelação Cível intentada pela União, tabelecer a Isonomia de vencimeno Exelentíssimo Senhor Doutor Juiz tos entre os Delegados de Polícia Ci·
Relator julgou-a prejudicada, vindo vil e os membros do Ministério Públi·
a beneficiar os Delegados.de Polícia co Federal quando, neste caso, a IsoFederal. A Apelação Cível do proces- nomia haveria de se processar em reso principal recebeu Embargos In· lação ao Ministério Público do prófringentes. Os Delegados de Polícia prio Distrito Federal. A iniciativa do
Federal vêm fazendo jús a Isonomia GDF estabeleceu a proporcionalida·
de vencimentos, via judicial, desde de entre as categorias funcionais de
Perito CriminaL Médico Legista,
janeiro de 1990.
Agente de Polícia Civil, Escrivão de
c) Aumento salarial de 45% concedido aos militares: Vários servidores Polícia Civil, Papiloscopista Policial

VENCIMENTOS

Civil.
Uma vez que a mesma Lei rege as
duas Instituições, que o mesmo tratamento seja dado aos servidores da
Polícia Federal (quer por via administrativa ou por Lei), Instituição que,
por sua própria índole, não pode fi·
car à mercê da quebra de princípios
hierárquicos fundamentais .
Pretende-se, assim, corrigir a anomalia mencionada nos subitens anteriores com a vantagem administrativa de implantar-se · o que seria
mais compatível - contracheques
unificados para cada uma das diversas categorias da Polícia Federal.

SINDICATOS
É indispensável, que se proceda a
uma reavaliação da legislação que
dispõe sobre a existência de sindicatos de servidores dos órgãos de Se·
gurança Pública, quando da revisão
Constitucional, tendo em vista as
peculiaridades da Instituição: seus
servidores prestam serviços essenciais à Justiça e à sociedade tendo,
circi..mstancialmente, que produzir
provas, realizar investigações e dili·
gências, indispensáveis à prestação
jurisdicional do Estado.

CONSÓRCIO NACIONAL MARCOS MARCELINO
MATRIZ
Rodovia BR 316- km 5- 67.000- Ananindeua- Pará- Tel.: (091) 235-4100
Telex 911083 - MACL-BR - Telex 910976 - MACL - BR
End. Teleg. Libra - Cx. Postal 1048-66000 - Belém - PA

FILIAIS
SÃO LUIZ- MA
Av. Santos Dummont, 249
Tirirical
Fone: (098) 245-2177
IMPERATRIZ- MA
Rodovia BR 101 - km 05 - s/n?
Coco Grande
Fone: (098) 723-2515
RECIFE- PE

Rua General Polidoro, 267
Várzea
Fones.: (081) 271-2090
271-2527

MACAPÁ- AP
Rua Raimundo Alvares da
Costa, 1106- Central
Fones: (096) 222-1456
222-1460
BSB - DISTRITO FEDERAL
SCLRN 110- Bloco A
Salas 203 e 204
Fone: (061) 274-0980
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Instituições se
afirmam
O Presidente da ADPF; Dr.
Nascimento Alves
Paulino, manifestou ao
presidente do Congresso
Nacional_ Senador Mauro
Benevides, a convicção
de que as Instituições e
a democracia sairão
ainda mais fortalecidas
da atuai crise que
redundou na aprovação
do pedido de
impeachment do
Presidente Fernando
Collor.

O Brasil·enfrenta, hoje, sem dúvida alguma, grave crise política, econômica e sociaL com reflexos gritantes junto à população, que vê seus
bolsos cada vez mais atingidos pelo
processo inflacionário. Extrai-se, entretanto, desta crise lição de democracia nunca vista neste País que
oferece um excelente exemplo aos
seus vizinhos e a todo o mundo dito
civilizado.
Desta crise emerge, inquestionável, o fortalecimento de nossas Instituições, que não se abalaram nem
sofreram aranhão algum, durante os
últimos acontecimentos políticos vividos pelo Brasil. Povo e Instituições
cresceram, evoluíram. Elogiável foi a
conduta dos Três Poderes, cada um
no desempenho de sua tarefa
constitucional.
Executivo, Legislativo e Judiciário
saem fortalecidos, por estarem àcima das personalidades - Poderes que
são. E a Polícia Federal, órgão institucional do Ministério da Justiça,
tem dado sobranceira demonstração
de equilíbrio e de profissionalismo,
ao desincumbir-se, de maneira tão
eficiente como vem fazendo, em todas as etapas que lhe concemem, na
investigação dos processos de corrupção que lhe chegam para
elucidação.
Nesta árdua tarefa, têm-se havido
exemplarmente todos os servidores
da Polícia FederaL entre os quais o
Delegado de Polícia FederaL Paulo
Lacerda, cuja atuação, compartilha24

NOVOS TEMPOS

O Dr. Paulo Lacerda também é
membro do Conselho Diretor
da ADPF.

da com o não menos elogiável desempenho dos Procuradores Ítalo e
Odin - tanto dignifica a Instituição a
que serve.
Estamos vivenciando, de outro lado, a atuação de um Congresso NacionaL presidido pelo Senador Mauro Benevides, e de um Judiciário, presidido pelo Ministro Sidney Sanches,
ciosos de sua responsabilidade histórica. No Ministério da Justiça, com
igual brilhantismo, temos a atuação
do Ministro Maurício Corrêa, cuja
atuação jã era destaque no desempenho de sua tarefa como Senador
da República, quando participava
ativamente dos acontecimentos,
Vice-Presidente que era da chamada
CPI da Corrupção.

Na qualidade de Presidente da Associação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal , o Dr. Nascimento Al ves Paulino visitou , recentemente , o
Senador Mauro Benevides, a fim de
transmitir-lhe, em nome da Entidade, apoio da Entidade à sua gestão,
congratulando-se com o Presidente
do Congresso Nacional, e do Senado
Federal , pela maneira "equilibrada
como se está havendo, em relação
aos
últimos acontecimentos
poli tlcos".
- O Congresso NacionaL dos Novos
Thmpos, preconizado no discurso de
posse do Senador Mauro Benevides
na presidência do Senado, longe de
ter-se confundido com uma mera peça retórica, assumiu, na prática, a
eficiência que a sociedade brasileira sempre buscou ver no Poder Legislativo - frisou o Dr. Nascimento Alves
Paulino.
O Presidente da ADPF também
destacou a atuação do Ministro Maurício Corrêa, do Presidente Sidney
Sanches, da Procuradoria Geral da
República, <to Secretário da Polícia
FederaL Dr. Amaury Aparecido Galdino, e dos Delegados de Polícia Federal responsáveis pelas investigações entre eles, o Dr. Paulo Lacerda,
que é membro do Conselho Diretor
da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.

SUPERINTENDÊNCIA - Pl

Eficácia e ação
Bficácia e ação mais coordenada para o
melhor cumprimento da missão constitucional
da Polícia Federal no Bstado. Bstá é a meta do
Superintendente Regional no PiauL
Dr. Bduardo Longo Aureliano, que pretende
priorizar a reestruturação de sua SR, com
muito trabalho e unidade de sua equipe.

O Dr. Eduardo Longo
Aureliano pretende
reestruturar a
Superintendência do
Piauí.

Em todas as suas edições, a PRISMA, rotineiramente, publica uma entrevista com um Superintendente
RegionaL transformando nossa r~
vista em mais um instrumento de interação entre as diversas unidades
da Policia Federal. Nesta edição, entrevistaremos o Superintendente Regional do Piauí, Dr. Eduardo Longo
Aureliano. Eis a íntegra da entrevista:
PRISMA - Dr. Eduardo. Qual a
avaliação que o Sr. faz dos rumos da
Policia Federal no Piauí?
DR. EDUARDO - Estamos, graças a Deus, conseguindo reestrutu-

rar a nossa Superintendência, a fim
de que ela melhor possa cumprir a
sua missão constitucional. Logo que
assumimos, enfrentamos sérios problemas com a falta de viatura e mesmo de pessoal mas, com o apoio do
órijãO centraL nós estamos consegumdo realizar um trabalho dentro
de padrões mais adequados.
PRISMA - Nesta reestruturação,
qual a prioridade "número 1" de sua
Superintendência, em relação ã tarefa constitucional da Policia Federal?
DR. EDUARDO- Objetivamente,
entramos em campo, de forma intensa e sem trégua, para um combate
25

eficaz à maconha, que é um dos
principais estupefacientes comercializados no Estado. Menos também
nào é a nossa preocupação em reJa·
ção a outras drogas.

PRISMA -A propósito. Face à sua
proximidade com Fortaleza, capital
tida como rota do tráfico de drogas,
o Sr. acha que Threzina e o Piauí como um todo estão mais vulneráveis
a este comércio ilegal?
DR. EDUARDO - De uma certa
forma , sim. Por se tratar de uma cidade calma e pacata, faz-se idéia de
que aqui nada acontece, favorecen do isso a que nossa Capital se torne
um ponto de passagem. E como Fortaleza é ãrea de concentração de
muitos turistas, temos razões de sobra para redobrarmos o cuidado, já
que estamos tão próximos à capital
cearence. Daí também a necessidade de desenvolvermos um estreito
trabalho de inteligência, vinculado à
ação da Superintendência Regional
do Ceará.

Em recente Of:!eração, os Federais do Piauí apreenderam, no Estado,
grande quantidade de maconha e bolinhas de hax ixe.

PRISMA ·Qual a outra preocupação de sua Superintendência?

além da reciclagem do próprio quadro já existente, estamos carentes de
DR. EDUARDO -Estamos fazen- sangue novo, pois de há muito estado um sério levantamento de dados, mos privados dos renovadores con·
a fim de tentarmos detectar even- cursos públicos. Em nossa Superin·
tuais pontos de contrabando no Es· tendência, por exemplo a idade mé·
tado. Por enquanto, nesta tarefa, só dia é de 35 anos. Nós não podemos
conseguimos apreender alguns ôni- ficar à mercê de uma Polícia Federal
bus, procedentes de Foz do Iguaçu, velha, sem ter para quem transmitir
com excesso de cota. Estamos, en· os conhecimentos adquiridos ao
tretanto, ampliando nosso trabalho longo dos anos. Acredito que a falta
em todo o Estado, a fim de nos cien- de concurso tembém é prejudicial
tificarmos se há ou não contraban- · por trazer grande desencorajamendo em maior escala , no Piauí. to ao corpo da Instituição. Necessi·
tamos dos veteranos, com sua expe·
PRISMA · Dr. Eduardo. E qual a riência, mas também dos novos, que
avaliação que o Sr. faz do quadro de sempre trazem consigo mais incenservidores lotados em sua tivo, mais força e mais dinamismo,
próprios dos mais jovens.
Superintendência?

DR. EDUARDO - Em relação a
este aspecto, o que realmente nos
preocupa é a falta de reciclagem de
nosso pessoal aqui no Piauí, como
de resto ocorre nas demais Superin·
tendências. Sentimos esta dificulda·
de, pois, aliado à imperiosa necessidade de equipagem técnica, faz-se
da mesma forma imprescindível a reciclagem de pessoaL a fim de nossos
servidores terem melhores condi·
ções de desenvolverem as operações
policiais compatíveis com a sua missão constitucional.
PRISMA · E o já prometido con·
curso público não virá suprir estas
necessidades?
DR. EDUARDO - É lógico que,
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PRISMA · Como o Sr. tem busca·
do suprir estas carências?
DR. EDUARDO- Apesar de tudo,
temos conseguido um bom desem·
penho em nossa Superintendência,
graÇas à competência e desprendi·
mento de nossos servidores, princi·
palmente os que integram a estrutura de direção. Thmos hoje um total de
168 servidores- oito dos quais Delegados de Polícia FederaL incluindo o
Superintendente. Na direção, temos
o Dr. Antônio de Moraes, que é nosso Coordenador Policial; a Dra. Di·
naura, Coordenadora Judiciária; o
Dr. Francisco Airton, Chefe da DRE;
o Dr. Roberto Rios, Chefe da Correições: Os outros três -Wanderley, Lopes e Dra. Fátima estavam à dispo-

sição da Justiça EleitoraL licenciados, por terem sido candidatos a cargos eletivos.

PRISMA · Em relação a equipa·
mentos, o Sr. tem recebido algum reforço, desde que assumiu a Superintendência Regional do Piauí?
DR. EDUARDO - Imediatamente depois da EC0-92, no rio de Janeiro, nós realmente recebemos uma
ajuda substancial do órgão centraL
que nos reforçou inicialmente com
várias viaturas novas. Quanto ao
equipamento propriamente dito, estamos recebendo da parte do setor
de comunicação do órgão central alguns t1Ts e uma repetidora, que já
passou no teste e tem nos ajudado
muito.
PRISNA - Como assim, passou
no teste?
DR. EDUARDO - Primeiro foram
as eleições, quando tivemos a opor·
tunidade de usar CJ sistema. Depois,
passamos aqui em Terezina por um
sério periodo de falta de energia elé·
trica, simultaneamente ao corte de
telefones. Como enfrentamos o problema? Exatamente nos comunicando via rádio e com muita eficiência.
PRISMA ·O Senhor acha que tan·
to a EC0-92 quanto a vinda do Papa
João Paulo 11 ao Brasil ajudaram, indiretamente, a Polícia Federal?
DR. EDUARDO · Ajudaram dire-

A Sede da Polícia Federal em 'Jerezina está localizada à Avenida Maranháo, n .0 1022 - CBP: 64.000 - Telefone: 222-1844.

tamente. À época destes eventos, eu
estava na INTERPOL, em Brasília, e
senti de perto a preocupação das autoridades governamentais em dar
uma atenção maior para a Polícia Federal. Acho lamentáveL entretanto,
que, por sua importãncia para a sociedade como um todo, venha nossa Instituição a necessitar que eventos como aqueles aconteçam , para
se viabilizar alguma forma de
reequipamento.

PRISMA - Qual o tratamento que
o Sr. entende que haveria de ter a Polícia Federal?
DR. EDUARDO - Como Instituição, a Polícia Federal haveria de merecer um tratamento diferenciado,
pela sua própria relevância constitu-

cionaL reconhecida, inclusive, pela
sociedade que atribui a ela grande
credibilidade. Estou convicto, entretanto, de que Sua Excelência o Sr. Ministro da Justiça, Maurício Corrêa,
assim como o Secretário Amaury
Aparecido Galdino estão consciêntes disso e tudo farão para o aperfeiçoamento técnico e profissional da
Polícia Federal.

PRISMA - Dr. Eduardo. Como o Sr.
vê a ascensão do Dr. Galdino na direção da Polícia Federal?
DR. EDUARDO -Só temos a ganhar. Graças a Deus somos agora comandados e coordenados por pessoas da própria Casa. Nós que a conhecemos e a entendemos, temos

melhores condições de administrála. É nosso dever dar todo o apoio ao
Dr. Galdino, pois através dele começamos a gerir os destinos de nossa
Instituição. Conheço-o de perto profissional e humanamente. Fui, inclusive, seu colega de turma, na Academia Nacional de Polícia.

PRISMA - Qual a apreciação que
o Sr. faz da revista PRISMA ?
DR. EDUARDO -Se me fosse solicitado, daria nota de 8 a 9. Mas tenho uma reclamação. Em Brasília, a
recebia com regularidade. Depois
que assumi a Superintendência, peço que não discriminem o Piauí e
nos enviem regularmente suas edições, que terei prazer em continuar
seu leitor.

BIOGRAFIA
O Dr. Eduardo Longo Aureliano detem, em seu curriculum, uma das raras experiências de outros Delegados de Polícia Federal: já assumiu todos os cargos em uma superintendência e quase todos no órgão central. Foi, inclusive, um dos poucos,
senão o único Diretor-Substituto do
Centro de Processamento de Dados
da Polícia Federal, entre 1978 a 1979.
Fez vários cursos, inclusive no
DEA. É formado em Direito pela Uni-

versidade Federal Fluminense, turma
de 197 4. É delegado há 17 anos. Ingressou na Polícia Federal como Inspetor, em 1977. Em 1976, encerrou
curso na Academia Nacional de Polícia, na mesma turma do Dr.
Amaury Aparecido Galdino, tendo
ainda como companheiros, entre outros, os Drs. Mário e Magalhães.
Fez curso de Direito Internacional
na Fundação Getúlio Vargas, o que
muito o ajudou no desempenho da

chefia do combate ao tráfico internacional. Fez curso de Repressão a
Entorpecentes tendo também cursado a ADESG - Escola Superior de
Guerra, em 1977.
Com 4 7 anos, o Dr. Eduardo é casado com Dona Jane Regina Cavalheiro Aureliano, que também é perita criminal. Tem três filhos: Júnior,
de 12 anos; Thaís, de 10, e Isabel, de
6 anos.
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ENTREVISTA

Dr. Orion

Um aposentado
muito ativo

Com
orgulho, o
Dr. Orion
apresenta
os
diplomas e
placas de
homenagem que
atestam o
seu
conceito e
profissionalismo,
durante os
anos de
ativa, no
DPf'.

Acostumado/ por dever de ofício/ ao pleno conhecimento
das leis e ao perfeito interrogatório/ o Dr. Orion Alves da
Silva/ na fl9r dos seus 4 7 anos/ já aposentado/ devassa ele
próprio a sua vida profissionaL em entrevista à revista
PRISMA.
Como já é tradição, a revista PRISMA abre espaço, em todas as suas
edições, para entrevistar um companheiro aposentado, prestando, assim, justa homenagem àqueles que,
com tanta fibra, trabalharam ao longo dos anos para dignificar o nome
da Instituição que abraçaram.
Nesta edição, o entrevistado é o Dr.
Orion Alves da Silva - "aposentado,
mas não inativo", como ele próprio
se define - desde 1990. Filiado à As28

sociação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal (ADPF), o Dr. Orion
gosta de se manter informado sobre
os rumos da Casa onde trabalhou,
com eficiência e dedicação, ao longo dos anos.
Residindo, hoje, em Uberaba, onde divide seu tempo na atividade
agrária, pois "ama a terra·, conforme
suas próprias palavras no exercício
da advocacia e no mais estreito relacionamento com o lar, do que era

sive, privativo de bacharéis em
Direito.

PRISMA - Daquela época, quais
as suas grandes amizades, entre os
companheiros de então?
DR. ORION - Tantas foram e tão
gratificantes, que peco em não nominar a todos. Nossa turma foi de
115 companheiros. Temos ainda hoje, vários colegas renomados, como
Mauricio Nunes, muito conhecido no
eixo Rio-São Paulo; o Nemias, que está na ativa até hoje, na Assessoria de
Planejamento do DPF; o João Martins Gouvêia, e tantos outros ...
PRISMA - Todos sabemos que,
pela essência de sua própria atividade profissional, é o Policial Federal,
um autêntico nômade. Como foi a
sua vida de nômade, no DPF?

Na aposentadoria, o Dr. Orion vê a
vantagem de dispor de mais tempo para a
mulher, Dona Marlene Sória e Silva, e para
os Filhos Sidharta e Orion .

privado antes de se aposentar, face
à austeridade da vida que leva o Policial Federal.
Ele concedeu esta entrevista à véspera de sua mudança de Brasília para a próspera cidade mineira, terra
que ama, embora, segundo fez questão de frisar, haja partido com saudades do Distrito Federal, principalmente da bucólica Sobradinho, onde
residia, e de seu vastíssimo círculo
de amizades, principalmente na sede do Departamento de Polícia Federal. Eis a íntegra da entrevista:

PRISMA - Em que ano o Sr. se iniciou na Polícia Federal?
DR. ORION - No ano de 1961.
Mais precisamente, no dia 23 de novembro de 1961, ingressei no então
DFSP - Departamento Federal de Segurança Pública, jã em Brasília,
quando ele ali estava sendo instalado, procedente da antiga capital -o
Rio de Janeiro. Ele, inclusive, englobou a famosa GEB, nos idos da
NOVACAP.

PRISMA - Qual a sua trajetória
inicial, como Policial Federal?
DR. ORION- Iniciei-me no DFSP,
através da prova de títulos, na categoria de Mensageiro, por causa da
idade que tinha à época - 16 anos. De
1961 a 1964, desempenhei atividades de administração. Em 1964, fui
enquadrado como escriturário e, em
1969, passei a Escrivão, ao
submeter-me, com sucesso ao primeiro concurso público realizado pelo Departamento de Polícia Federal.
PRISMA - Qual a sua colocação
neste primeiro concurso?
DR. ORION - Fui aprovado em
primeiro lugar. Reconheço, inclusive,
que este foi um grato momento de
minha vida, ainda bastante jovem
que era. Fiz, após o concurso, o necessário curso de formação, para
exercer a função de Escrivão até
197 4, quando fiz novo curso, desta
feita, para Inspetor- antiga denominação que se dava ao Delegado de
Polícia Federal. O cargo já era, indu-

DR. ORION - Acredito que eu seja um dos servidores que mais remoções contabilizou, no Departamento,
pois conheço todos os Estados brasileiros, tendo me fixado em 12 deles, ao longo de minha atividade profissional. Servi inicialmente como
Escrivão, no Espírito Santo.
Desloquei-me, em seguida, para Brasília, a fim de realizar curso de formação. Servi em Rondônia, como
Superintendente. Na Capital Federal,
desempenhei vários cargos, já no
início de minha carreira. Em Santa
Catarina e em Pernambuco como
Delegado de Entorpecentes e também como Coordenador Policial e
Chefe do Serviço de Informações. No
Piauí, além de Entorpecentes, fui Delegado da Ordem Política e SociaL
Coordenador Policial e agora Superintendente. Em Imperatriz, no Maranhão, em Uberaba, São Paulo, e em
Araguari, mais precisamente, no famoso Bico do Papagaio, fui Delegado Titular. Servi também no Acre, onde fui inclusive Superintendente.
PRISMA - E em Brasília, Dr. Orion,
o Sr. desempenhou algum cargo de
relevância?
DR. ORION- Entre todos os cargos que desempenhei, ao longo de
minha vida no DPF, foi o de Diretor
da Academia Nacional de Polícia, onde começou a tomar mais vulto a
minha carreira. Sou, com muito orgulho, um dos fundadores da Academia Nacional de Polícia. Grandes são
as recordações daquela época. Aproveito aqui a oportunidade para render merecida homenagem a um notável homem: O Coronel Paulo Montserrat Filho, primeiro Diretor da ANP.
Residindo hoje em Ribeirão Preto, no
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interior de São Paulo, continua brilhante advogado e emérito professor
universitário. Em relação ao DPF, eu
o colocaria, comparativamente, como Don Bosco, em relação a Brasília.
Logo no início de nossa Academia,
chegava em ele, enfrentando todas
as adversidades, a dar mais de oito
horas de aula por dia, no antigo barracão de madeira.

PRISMA - O Sr. também chegou
a lecionar na Academia?
DR. ORION - Sim. Cheguei a lecionar Regime Jurídico do Policial,
Organização e Competência do DPF
e Prática Policial. Procurávamos nos
empenhar ao máximo, haja vista a
convicção de que o conhecimento
teórico é fundamental para o bom
desempenho profissional, na prática, de todo Policial Federal.
PRISMA - Thm o Sr. alguma publicação sobre sua experiência no
Magistério?
DR. ORION- Cheguei a editar algumas apostilas e várias monografias, na época em que fiz o Curso Superior de Polícia , da Academia.
Recordo-me, inclusive, que quando
me encontrava no Bico do Papagaio,
cheguei a escrever algumas monografias que, ainda hoje, acredito estarem sendo utilizadas lá.
PRISMA -Da Academia, como teve prosseguimento a sua trajetória
profissional?
DR. ORION- Depois de dirigir a
Academia, fui para o acre, onde pas.sei um ano, até o episódio Chico
Mendes.Retornei~ntão a Brasília, onde assumi a coordenação do combate ao crime organizado, na área de
entorpecentes, tendo à frente o querido amigo Dr. Paulo Magalhães. Foi
uma época muito gratificante para
mim, profissionalmente, apesar dos
sacrifícios impostos à minha família.
Minha mulher Marlene Sória e Silva
-chegou à época a comentar que
quando eu estava no Acre e ela em
Brasília, nós nos víamos mais freqüentemente do que quando eu estava na Capital Federal, no desempenho da tarefa de combate ao entorpecente. Eram viagens freqüentes
por todo o País e até por países
vizinhos...
PRISMA - Dr. Orion. O Sr. chegm .
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a realizar o curso do DEA, nos Estados Unidos?

DR. ORION- Foi exatamente em
1990, durante um mês, na cidade de
Arlington - contígua a Washington onde estão sepultados os restos
mortais do Presidente John Kennedy.
Fiz o curso juntamente com o companheiro Paulo Roberto Omellas, do
Rio de Janeiro, que era titular da
área de entorpecentes. Estive também na França, representando o DPF,
durante simpósio internacional, realizado pela INTERPOL, no ano de
1988.

"Abraçar a Polícia Federal

é como abraçar a barriguda"
PRISMA - Como se deduz desse
seu trajeto, conclui-se o quão profícua foi a sua vida profissional no
DPF. Qual a mensagem que o Sr.
transmite aos mais novos, face à sua
própria experiência?
DR. ORION- Abraçar a profissão
de Federal é como abraçar a "barriguda". Você já ouviu falar na "barriguda"? Trata-se de uma árvore muito conhecida no Triângulo Mineiro.
Ela tem espinhos por todos os lados.
Então, abraçar a Polícia Federal é como abraçar a própria "barriguda". E
um destes espinhos está caracterizado na verdadeira vida de nômade
que o Federal tem de se submeter,
em detrimento, quantas vezes, da família e do próprio lazer. Por esta razão, sugiro aos mais novos, aos vocacionados, que desistam de conjugar o verbo "irraigar". Nós não podemos nos dar ao luxo de possuirmos
regiões preferenciais. Eu, por exemplo, sou de Ituiutaba, no Triângulo,
próximo a Uberaba, região para onde retomei por opção - e até mesmo
por compensação, somente após a
aposentadoria.
PRISMA -Como o Sr. mesmo destacou, há de se ter vocação... :?
DR. ORION - Exatamente. o Federal tem de amar realmente a profissão, mas também amar o próximo. Obviamente, não deve deixar de
se preocupar com a compensação
material da profissão, haja vista que
quando não se ganha um bom salário, não se tem condições de sustentar a família e dar-lhe vida digna. Se

isso não ocorre, como terá o Policial
Federal ou qualquer outro ser humano, seja qual for a profissão, condições de bem desempenhar o seu trabalho? Além disso, principalmente,
quando abraçamos uma atividade
tão espinhosa quanto a "barriguda"... Acho, inclusive, que o Brasil
tem a Polícia Federal que bem merece, dedicada e atuante.

PRISMA -Como o Sr. vislumbra o
futuro da Polícia Federal?
DR. ORION - Acho que o Brasil
tem uma Policia Federal digna e altamente profissional, não obstante
enfrentar sérios problemas, como de
resto enfrentam todos os segmentos
da vida nacional, face à grave crise
econômica. Tanto é verdade que desfruta a Polícia Federal do mais elevado conceito junto à sociedade brasileira. Fico muito feliz em ver anunciada a provável realização de concurso público, para suprir a grande
defasagem de pessoal. A propósito,
uma das coisas que o DPF sempre se
preocupou foi com a qualidade do
seu processo seletivo - é o melhor
que conheço em todo o mundo - e
conheço o processo seletivo de polícias de vários países do mundo. Aos
jovens aspirantes à carreira da Polícia Federal, sugiro que estejam vocacionados, pois o resto vem como
conseqüencia da dedicação e do
amor à causa que abraçaram.
PRISMA - Pelo que se observa, o
Sr. não se arrependeu dos anos que
passou na Polícia Federal, apesar de
todos os sacrifícios impostos pelas
profissão...
DR. ORION- Faria tudo de novo.
Entretanto, aposentei-me com muita alegria, sem nenhuma mágoa,
sem nenhum arranhão, com acerteza do dever cumprido. É certo que
me aposentei razoavelmente jovem,
com 45 anos. Isso nos ajudará, agora, a compensar os prolongados períodos longe da família, quando no
exercício de nossas tarefas institucionais. De outro lado, não me falta
disposição para continuar ativo, produzindo na generosa terra, pois amo
a atividade agrícola. Volto-me, agora, para o "ocium cum dignitate"
desfrutando-o ao lado de minha querida Marlene Sória e Silva e de meus
filhos Sidharta, de 17 anos, o Orion,
de 13 anos.

A visita do Bolinha
Não se trata do "Bolinha", amigo
da Luluzinha, personagem da famosa revista infantil e presidente do
clube onde mulher não entra. O Bolinha aqui em destaque não é nada
mais nada menos do que o Dr. Jorge Martins que ainda hoje, na juventude de seus 66 anos, continua atendendo carinhosamente pela alcunha, por todo o seu imenso círculo
de amizades, no Rio de Janeiro, onde reside, e Brasil afora.
Delegado de Polícia Federal aposentado, o Dr. Bolinha, como ele próprio lembra iniciou-se na ativiade
policial como detetive, antes de ingressar no Departamento. Quando
ingressou,_começou como agente,
para em seguida chegar a Delegado
· de Polícia Federal. Além do Rio, serviu ainda em Alagoas, São Paulo,
Dourados, no Mato Grosso, no Acre
e no Rio Grande do Norte. Sua matrícula no DPF é a de n~ 01748.
Mas, afinal de contas, por que es-

tamos falando sobre o Dr. Bolinha?
Ele é notícia nesta edição porque a
revista PRISMA, com a atenção que
sempre dã aos compánheiros aposentados, não poderia deixar de registrar sua visita à ADPF, realizada
em meados do mês de novembro,
durante breve viagem feita a Brasília,
"para matar saudades", como ele
próprio definiu.
Demonstrando, na prática, que
não segue os passos do seu "homônimd' das revistas em quadrinhos, o
nosso Dr. Bolinha chegou à ADPF
acompanhado de Dona Renilda Dantas de Oliveira, carinhosamente chamada por tantos Delegados que com
ela conviveram, de Dona Nena. O Dr.
Bolinha lembrou, na oportunidade,
que Dona Nena, respeitada por todos
em Brasília, tratava os Delegados de
Polícia Federal muito bem, não só
preparando-lhes excelentes refeições, mas também estimulando-os,
com palavras de incentivo, nos mo-

mentos difíceis da profissão.
Como demonstração do quanto
Dona Nena era querida, ele lembrou
o episódio em que alguns Delegados, tendo à frente o Dr. Armando que foi Supenrintendente em Brasília e depois no Ceará - foram buscála em casa, para participar de um
jantar de homenagem ao Dr. Coelho.
A presença de Dona Nena foi apontada, na ocasião, como o melhor presente para o homenageado, com o
que ele, emocionado, concordou.
Os Drs. Mací li o, Roberto Mota,
Aloísio Cavaco e Moacir, entre tantos
outros, foram citados por Dona Nena como homens que muito dignificaram a sua profissão, e que ela teve a felicidade de conhecer. Por todos
estes méritos e vínculos com o pessoal do DPF, o Dr. Bolinha sugeriu
que, em edições posteriores, a revista PRISMA procure fazeruma entrevista com a querida Dona Nena. Sua
sugestão foi prontamente acatadá.

SUBARU

PARTICIPE DE UMA
NOVA ERA.
VE.NHA CONHECER OS
CARROS IMPORTADOS

SUBARU
Rodovia BR 316- km 4- (Severauto)- Belém Pará
Tel.: (091) 235-4000 .
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Governador
enaltece
Federais
Como demonstração de apreço à
Polícia FederaL o Governador do Ceará, Ciro Gomes, fez questão de comparecer à solenidade de abertura das
Olimpíadas da Integração, tendo sido estrondosamente aplaudido em
discurso no qual homenageou os
servidores da InstUuição, " por sua
bravura e pela disposição de por em
risco a própria vida, em benefício da
sociedade".
Na ocasião, o Governador Ciro Gomes não escondeu a emoção, ao
também ser homenageado pela Polícia Federal, através da Presidente
do Comitê Olímpico, servidora Eli Almeida, que lhe entregou uma placa
comemorativa. O presidente da ANSEF, Antonio Praxedes, também ho·
menageou
o
Governador,
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O Presiaente da ANSBF: Antônio Praxedes, homenageou o Governador Ciro Gomes, presente à solenidade de abertura das Olimpíadas.
No palanque, entre outras autoridades, estavam o Deputado Federal l'foroni Torgan, que também é Delegado de Polícia Federal, e o
Superintendente no Ceará, Dr. Laerte Ribeiro Nobre.

entregando-lhe um boton da Associação, tecendo palavras elogiosas a
Ciro Gomes.
INTEORA - Eis a íntegra do discurso proferido de improviso pelo Governador do Ceará: "Prezado Dr.
Laerte Ribeiro Nobre, digno Superintendente da Polícia Federal no Ceará, em cujo nome saúdo a todos os
dirigentes da Polícia Federal aqui
presentes ou representados; meu caro amigo, grande Deputado Federal
Moroni Bing Torgan, que a Polícia Federal e o Rio Grande do Sul emprestaram ao Ceará; também prezado
amigo Deputado Estadual Paulo
Duarte, Vice-Líder do Governo, igualmente Delegado de Polícia Federal;
meu caro Dr. Fred Sabóia, Presidente do Centro Industrial do Ceará; Dr.

Renato Torrano, Superintendente do
DETRAN - outro egresso da Polícia Federal, que trabalha conosco; representantes de corporações militares,
Senhores Superintendentes de outros Estados, Delegados, Agentes e
demais servidores administrativos
da Polícia Federal; meus caros amigos atletas de todo o Brasil.
É uma satisfação muito grande
para mim interpretar o sentimento
muito sincero que faz parte da rotina do coração do povo cearense - o
sentimento da hospitalidade. Nõs
cearenses, pobres, acreditamos que
a forma correta de enfrentar a miséria não é a mendicância, não é a esmola, não é a subserviência. E a partir daí nõs encontramos no trabalho,
no respeito aos que trabalham, a

nossa força e motivação para construir aqui uma sociedade capaz de
vencer os seus desafios.
E um dos caminhos, sem dúvida
aquele que com mais gosto, com
mais prazer nõs encontramos, é receber, entre nõs, brasileiros de todas
as procedências. Nõs que temos um
profundo sentimento de brasilidade.
Nós que odiamos até, que consideramos mesquinhos e pequenos
aqueles que, hoje, no BrasiL felizmente em pequena minoria, desfazem da nossa unidade, falam em separar o BrasiL e repartir a nossa
Pátria.
Nós cearences acreditamos que,
na unidade do nosso povo, nessa diversidade de cores que aqui se apre33

sentam; de sentimentos, de expressão culturaL de sotaques de língua;
aqui estã a maior das vantagens, nos
fazendo confiar em que tudo isso de
ruim, de negativo por que o País
atravessa vai passar rápido, pela
energia que cada vez mais forte nós
percebemos nos corações.
Entendemos que o mais importante, no Brasil, mais do que os governos, mais que os políticos, são o nosso povo, os homens e mulheres da
nossa Terra, que sabem como fazer
e vão fazer uma página diferente.
A todos vocês da Polícia Federal;
vocês que expõem todo o dia sua integridade física, expõem diariamente a tranqüilidade de suas famílias,
como acabamos de ver nesta homenagem (aos servidores falecidos) até
a própria vida, para servir ao Brasil
e aos brasileiros, guarnecendo as
nossas fronteiras, combatendo as
drogas, o contrabando; vigiando a
ordem econômica, a moral pública;
a todos, nossa homenagem, a homenagem do Ceará e os votos de boas
vindas do povo cearence, que por
meu intermédio lhes diz muito obrigado por estarem conosco. Sintamse em casa!"

Dr.Galcllno, um entusiasta
Na oportunidade, o Superinten- ção e do espírito coeso, característidente Regional do Ceará, Dr. Laerte co do Policial Federal. Concito todos
Ribeiro Nobre, leu documento assi- os servidores participantes das
nado pelo Secretãrio de Polícia Fede- Olimpíadas a, aproveitando esta
ral, Dr. Amaury Aparecido Galdino, ocasião, reflitam sobre o momento
dando por instalados os s.os Jogos ora vivido pelo Departamento de PoOlímpicos da Polícia Federal. No do- lícia Federal, e atinjam a consciência
cumento, o Dr. Galdino justificou sua coletiva de que a responsabilidade
ausência, deixando claro que so- pela condução do DPF é de todos
mente razões superiores o haviam nós.
impedido de estar presente, como
Que vençam os melhores e mais
era seu propósito. Eis a íntegra do bem preparados. E ao retomarem todocumento;
dos aos seus Estados de origem,
"Convocações de emergência, ine- mantenham vivos o ímpeto, o espírentes ao cargo, fizeram com que
rito de luta, a iniciativa, o denodo, a
não pudesse estar presente nesta
competitividade, a vontade de venocasião. Hoje, o chamamento para
cer, a disciplina, o respeito, a obeparticipar de discussões a cerca da
diência às normas estabelecidas, ennova estrutura da Polícia FederaL a
fim, o conjunto das particularidades
ser definida no Seminário de Adap- . inerentes ao esporte, aplicando tudo
tação Administrativa, em curso na
isso nas suas ações profissionais,
Presidência da República, prendeuem busca de melhor produtividade
me nesta Capital.
e na constante elevação do conceiTodos que conhecem meu entuto desta Polícia Federal junto à sociesiasmo pelo esporte sabem o quandade. Amaury Aparecido Galdino to gostaria de estar presente a este
30 de outubro de 1992".
evento, demonstrativo da organiza-
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impíadas
da
Integração
Inquestionavelmente/ as 5.B s Olimpíadas
da Polícia .FederaL realizadas em .Fortaleza/
foram um sucesso absoluto/ extrapolando
sua importância do aspecto esportivo/
para assumir uma dimensão maior, como
instrumento de integração e de unidade
do Departamento de Polícia .Federal. De
parabéns está a Associação Nacional dos
Servidores da Polícia .Federal (ANSE.F)/
promotora das Olimpíadas.
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Como o próprio nome indicou, as
5!' s Olimpíadas da Integração da Polícia Federal marcaram um ponto alto neste momento histórico da Instituição, quando, coincidentemente,
ela se realiza no instante em que,
acalentando sonho antigo, o DPF se
vê dirigido por um de seus servidores, o Dr. Amaury Aparecido Galdino.
Realizadas de .30 de outubro a 8 de
novernJ>ro de 1992, na bela Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção a Loira Desposada do SoL decantada pelo literato José de Alencar -as
Olimpíadas da Polícia Federal reuniram, na Capital cearence, mais de
duas mil e quinhentas pessoas, entre atletas, autoridades e familiares
de servidores da Polícia Federal.
A solenidade de abertura, à qual
compareceram as mais altas autoridades do Estado, como o próprio Governador do Ceará, Ciro Gomes, e autoridades do Departamento, entre as
quais vários Superintendentes Regionais, teve como ponto alto um

majestoso desflle pela Avenida BeiraMar, onde se apresentaram as delegações de todos os Estados participantes, sob os aplausos de uma multidão de popuiares, postados ao longo do trajeto, até o Náutico Atlético
Cearense, onde posteriormente foi
oferecido jantar de confraternização,
seguido da apresentação de belíssimo show, com três artistas da terra
alencarina, Amelinha, Ciro Santos e
Paulo Diógenes.
O desfile de apresentação das diversas delegações foi aberto pelo
Distrito FederaL campeã dos IV Jogos, realizados em Curitiba, em janeiro de 1990. Em seguida, desfilaram, pela ordem, as delegações de
Alagoas, Am~nas, Bahia, Espírito
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São
Paulo, Sergipe e Ceará, Estado anfitrião dos 5? 5 Jogos Olímpicos da Po-

lícia Federal.
Após o desflle, seguiu-se o acendimenta da Pira Olímpica, conduzida
pelo atleta Darlan, representante do
Estado do Amazonas, por ter se destacado nas Olimpíadas de Curitiba.
Ele estava acompanhado por atletas
representantes de todos os Estados
da Federação. Momentos após, com
a chama olímpica já acesa, todos os
atletas fizeram, então, o juramento
solene, acompanhando a leitura feita pelo atleta Darlan.
UNIDADE- No jantar de confraternização, no Náutico Atlético Cearense, que se seguiu ao desfile, o Presidente da ANSEF, Antonio Praxedes,
em emocionado discurso, conclamou todos os servidores da Polícia
Federal, a somarem forças, para a
maior unidade da Instituição, em
prol de uma maior unidade, que convirja para o bem do DPF e de todos
os seus servidores.

converter-se · em oportunidade de
congraçamento e de unidade entre
os funcionários da Polícia federal. " É
rotineiro que um servidor de determinado Estado participe de operações em outras Unidades da Federação e, lá chegando, encontra, com
satisfação, companheiros com que
estreitaram amizade nas Olimpíadas", frisou.
Concluiu o Dr. Laerte Ribeiro Nobre afirmando que, além de "aumentar o espírito de corpo, tão útil em
uma instituição como à nossa, as
Olimpíadas facilitam o trabalho em
nossa árdua missão". 1
FAMÍLIA - Também ouvido pela reportagem, o Deputado Federal Moroni lbrgan - Delegado de Polícia Federal licenciado- concordou com o Superintendente Regional do Ceará,
em relação ao espírito de unidade
que emana das Olimpíadas.
· - Acho importantíssimo a realização das Olimpíadas, pois elas são
sempre oportunidade de integração.
De parabéns está o Dr. Laerte Ribeiro Nobre, como todos os que viabilizaram estes Jogos Olímpicos, principalmente a Presidente do Comitê
Olímpico, Eli Almeida. Bem sei o
quanto é tr::tbalhoso esta empreita-

da. Porém é muito gratificante, por

Motnento

Especial
Em entrevista à revista PRISMA,
concedida após a solenidade de
abertura dos 5? 5 Jogos Olímpicos, o
Superintendente Regional do Ceará,
Dr. Laert~ Ribeiro Nobre, põs em re- '
levo a importância do acontecimento, citando-o como instrumento de
fortalecimento da própria unidade
da Instituição. Lembrou, a propósito,
que "estas são Olimpíadas da Integração", como o próprio nome
indicava .
· - E este ano, os jogos estão revestidos de um caráter todo especiaL
pois ocorrem logo ·após a ascensão
na Direção Geral do DPF de um policial federal de carreira - o Dr. Amaury
Aparecido Galdino - por sinal meu
colega de turma - salientou o Dr.
Laerte Ribeiro Nobre.
O Superintendente Regional do
Ceará manifestou a esperança, que
viu concretizada ao final das Olimpíadas, de que todos os atletas participassem com toda a determinação e com lealdade, sempre voltados
para o êxito das competições.
E insistiu na certeza de que as
Olimpíadas haveriam de extrapolar
do puro aspecto esportivo, para
36

seus resultados positivos - afirmou
Moroni Torgan.
O Deputado Federal pelo PSDB do
Ceará salientou que "se os criminosos se integram, para desenvolver
suas ações ilícitas, é importantíssimo que a Polícia também se integre
cada vez mais, que seja uma só família, a fim de que possamos, assim,
com união, adquirir mais forças, para combater o crime".
Na mesma linha de raciocínio,
manifestou-se o Deputado Estadual
Paulo Duarte, também Delegado de
Polícia Federal licenciado. Afirmou
ele textualmente: "Vim para homenagear meus companheiros,
integrando-me a eles, nestas Olimpíadas. E é mllito gratificante ver o ·
apoio que as autoridades, principalmente o Governo do Ceará, deu para a realização destes jogos. Vejo,
neste acontecimento, uma evidente
demonstração de que a Polícia Federal continua coesa".
O chefe da Comunicação Social do
DPF, Dr. Paulo Marra, também esteve presente à solenidade, destacan.do a importância do evento na vida
da Polícia Federal.

Heróis Falecidos
Tocante foi a homenagem prestada, nà abertura dos Jogos Olímpicos, aos .36 servidores da Polícia Federal, entre Delegados, Censores,
Agentes, Escrivães e Papiloscopistas,
mortos em serviço. Considerados heróis, pois tombaram no cumprimento do dever, todos estes servidores
foram lembrados simbolicamente
através de .36 balões brancos - também símbolo da paz·tançados ao ar,
na ocasião.
Comovedora foi a reação de todos
os presentes, que aplaudiram esfuziantemente - muitos em lãgrimas quando o mestre de cerimônias
anunciou a homenagem. E para surpresa geral, coincidentemente, os
balões ficaram presos nos fios de alta tensão, como a significar que "os
companheiros falecidos faziam
questão de espiritualmente se manterem ali presentes", como, com reconhecida presença de espírito, .se
manifestou o mestre de cerimônias.
Foram os seguintes os servidores
lembrados na homenagem póstuma: Delegados José Mendes, falecido á 20 de maio de 1990; Helena Kel-

ler R. Gama, falecida no dia 7 de janeiro de 1991; e Diamantino Fiel de
C. Junior, falecido a 10 de outubro de
1991.
Censores falecidos homenageados: Humberto Ruy de Azevedo Simões, falecido a 10 de outubro de
1990, e Maria Aurineide Pinheiro, falecida a 4 de maio de 1992.
Agentes de Polícia Federal homenageados: José Roberto de Oliveira
leixeira, falecido a 15 de fevereiro de
1990; Ubirajara Lima de Queiroz, 24
de maio de 1990; Fernando Luiz 'Santiago Vieira daiSilva, 1? de junho de
1990; Artidor Ramos Junior, 12 de
agosto de 1990; César Augusto Peçanha, 16 de agosto de 1990; César Rodrigues, 2.3 de agosto de 1990; Gilvan Silva Santos, 17 de setembro de
1990; Monso Pedreira de Carvalho,
17 de setembro de 1990; João Carlos Rossin Golçalves, 1? de janeiro
de 1991; Haroldo Martins, 26 de janeiro de 1991; Roberto Santos Correa, 6 de fevereiro de 1991; José Antônio de Oliveira Silva, 26 de fevereiro de 1991; Raphael Ângelo Cavalheiro, 2 de março de 1991; Verniaud

Coelho Montenegro, 8 de abril de
1991; Júlio César Alves Martins, 22
de Julho de 1991; Luiz Henrique Soares Camargo, 16 de outubro de 1991,
Hudson Chapinot Lyrio, 8 de novembro de 1992; Paulo de Oliveira, 1? de
janeiro de 1992; Balthazar Bastos
Marques, 21 de janeiro de 1992;
Amin Jorge Jacob Darze Neto, 26 de
fevereiro de 1992; Gutemberg Antônio da Silva, 29 de março de 1992;
Milton Gomes de Castro, 9 de abril de
1992; Henrique Guilherme Machado
Nogueira, .31 de maio de 1992; Marcus Vinicius Ramos de Araújo, .31 de
maio de 1992; e Sergio Tadeu Barbosa, 6 de agosto de 1992.
Escrivães falecidos homenageados: Antônio Djane Albuquerque Pedras, 1? de abril de 1990; Gilson Brito de Jesus, 6 de março de 1991; e
Evangelista Alves dos Santos, 9 de
outubro de 1991. Papiloscopistas homenageados: Valmir de Souza Alves,
falecido a 12 de dezembro de 1990;
e Leônidas Batista Frutuoso, falecido a 14 de fevereiro de 1992.

Traiet6ria Olímpica
A história das Olimpíadas dos servidores do Departamento de Polícia
Federal, promovidas pela ANSEF, é
aqui contada, em minuciosa entrevista, pelo entusiasmado Dr. Vicente Chellotti, um dos veteranos atletas que, nos idos de 1985,jã participava dos primeiros jogos olímpicos,
realizados em Vitória, no Espírito
Santo. Eis a íntegra da entevista:

PRISMA - Dr. Chellotti. Todos sabemos que o senhor foi um dos baluartes das Olimpíadas da Polícia Federal no seu nascedouro. Como foram os primerios passos?

Dr. Chellotti, um veterano

DR. CllELWTTI - As Olimpíadas tiveram início através de uma
idéia surgida com o pessoal de Vitória, notadamente a ANSEF local, cujo presidente, à época, era o bravo
companheiro Roberto Estrela. Em
maio de 1985, ele fez uma ligação telefônica com a sede, solici~ndo

uma verba, para poder realizar os jogos, na capital do Espírito Santo, reunindo apenas quatro Estados - o próprio Espírito Santo, São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais. Quando nós
aqui em Brasília nos mobilizamos e
conseguimos a verba, pleiteamos a
ida de outras representações, inclusive do Distrito Federal e de mais nove Estados. Deste modo, transformamos aqueles jogos nas primeiras
Olimpíadas da Polícia Federal, reunindo não apenas quatro representações, como inicialmente se cogitou, mas 14, num total de 600
atletas.

PRISMA - Havia necessidade de
inscrições prévias?

DR. CllELWTTI- Nas 1!15 Olimpíadas, não. A partir das 2.a s, em Recife, sim. Graças ao sucesso dos jogos de Vitória, a delegação pernambucana, entusiasmada, tendo à fren87

te o Presidente da ANSEF dequele Estado, o Dr. Mariz, um idealista por excelência, prontificou-se em realizar
as 2:u Olimpíadas em Recife. Aí en·
tão, jã com a experiência adquirida
em Vitória, tivemos uma competição
bastante profissionaL com inscri·
çóes e tudo. Era o ano de 1986. Houve partivipação feminina, pela primeira vez. Surgiram na oportunida·
de, o volei masculino e feminino e o
atletismo feminino, uma vez que, em
Vitória, os jogos se restringiram ao
futebol "society", ao futebol de salão, ao tiro e ao atletismo masculino. Praticamente mil atletas participaram.

Mato Grosso, que veio a participar
pela primeira vez nas Olimpíadas do
Ceará, este ano.
PRISMA ·E o que o Sr. achou das
5~ 5 Olimpíadas da Integração, realizadas em Fortaleza?

DR. CHELLOTTI · Superaram a
expectativa. Tivemos grandes novi·
dades, como a participação dos veteranos. Esta era uma reivindicação
jã feita em Curitiba. Temos de levar
em conta que a Polícia Federal já está há cinco anos sem renovar os
seus quadros. Os veteranos de hoje,
bravos companheiros, são os mesmos que, como nós, iniciamos a arrancada dos jogos Olímpicos, em Vitória, no ano de 1985. Não seria justo que os veteranos ficassem de fora. Além do mais, entendemos até
que os jogos veteranos devem ver
ampliada sua participação a outras
modalidades esportivas, nas Olimpíadas sub-seqüentes, uma vez que,
nestas de Fortaleza, se circunscreveram ao futebol de salão.

PRISMA - E as 3~s Olimpíadas,
onde aconteceram?

DR. CHELLOTTI - Em Brasília,
no ano de 1987. As Olimpíadas já estavam consolidadas. Por razões diversas, entretanto, houve um intervalo, até 1990, para a realização das
4.as Olimpíadas, que tiveram como
sede Curitiba, com a participação de
aproximadamente 1.200 atletas, presentes representantes de todos os
Estados da Federação, ã exceção do

PRISMA ·Além do aspecto esportivo propriamente dito, qual a impor-

tãncia que o Sr. atribui ãs Olimpíadas na Polícia Federal?

DR. CHELLOTfl - As Olimpíadas sempre tiveram dois objetivos: o
primeiro foi ·o aspecto da integração,
aliado ã prática esportiva. Os jogos
representam uma excelente oportunidade para antigos companheiros
se reunirem e até mesmo travarem
novas amizades, entre os servidores
das diversas Unidades da Federação,
alguns isolados nos mais distantes
rincões do País. Muitos dos quais,
até, sem a chance de se reencontrarem em muitos anos. A competitividade esportiva das Olimpíadas tem
propiciado a chance para estes reencontros. Outro aspecto fundamental
é o da integração, promotora de uma
benéfica unidade da Instituição a
que servimos.
PRISMA - A Polícia Federal e seus
servidores saem, então, mais vitalizados daS' Olimpíadas?

DR. CHELLOTTI- Claro que sim,
pois as Olimpíadas não deixam de
ter um cunho político, associativo e
profissionaL porque em todas elas,
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sempre houve oportunidade para a
realização de reuniões do interesse
da classe, como aconteceu aqui em
Fortaleza. Nestas oportunidades,
discute-se a situação social de cada
Estado e, principalmente, a situação
profissional dos servidores no âmbito das Superintendências e no âmbito nacionaL como um todo.

PRISMA - O que o Sr. diria aos
pioneiros dos jogos olímpicos da Polícia Federal?
DR. CHELLOTI'I- É nosso dever
render-lhes todas as homenagens,
principalmente à primeira diretoria
da ANSEF, que teve como presidente
o companheiro Xavier (o Xaxã); o
Clóvis Venuto, o Celso Lemos, o Joel,
o Roberto Estrêla, o Mariz e o Gabriel
e tantos outros. Queremos também
render justa homenagem à Eli Almeida que com tanta dedicação preparou estas Olimpíadas aqui em Fortaleza. Sabemos o quão espinhosa é
a tarefa de preparar um evento como
este. De parabéns estão, pois, os
companheiros do Ceará, de parabéns está a ANSEF e os servidores da
Polícia Federal.

O Veterano mais
velho e sábio.

O ainda bem jovem e dinâmico Dr.
Lúcio Jaime Acosta, Delegado de Polícia Federal aposentado, participou
das Olimpíadas de Fortaleza, disputando futebol de salão, na modalidade dos veteranos. Tanto quanto o Dr.
Vicente ChellottL ele entende ser
idéia das mais valiosas ampliar-se,
nas próximas Olimpíadas, a categoria dos veteranos a outras modalidades esportivas.
Eis a sua argumentação: "Louvome no princípio de que dos mais velhos é que sai a sapiência. Fui atleta
durante muitos anos, como o Dr.
Chellotti e outros. Acho que náo podemos ser relegados a um terceiro
plano, pois nós é que tivemos a oportunidade de dar o ponta-pé inicial de
todas as Olimpíadas".
O Dr. Lúcio considera, pois, mais
do que justo dar-se aos veteranos,
aposentados ou náo, a oportunidade de manterem sua força viva, para conjugar o esporte à integração
do corpo da Polícia Federal. No seu
entendimento, com isso saem ganhando a Instituição e todos os seus
servidores.
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Brasília é pentacampeã

A equipe de atletismo do Distrito Federal é a força maior das
Olimpíadas, garantindo. já no segundo dia de competição,
o pentacampeonato.

Entusiasmado com a performance
da delegação do Distrito Federal nas
5:' 5 Olimpíadas da Integração, o Diretor Regional da ANSEF em Brasília,
Agente Antônio Bento Miranda, concedeu entrevista à revista PRISMA,
dizendo-se maravilhado com a cidade - Fortaleza - com o nível da competição e com a posiÇão a que chegaram os atletas candangos, sagrados Pentacampões.
Ele viu nestas Olimpíadas, como o
próprio nome a designou, mais uma
grande oportunidade para fortalecer o espírito de unidade e de integração dos que fazem a Policia Federal. A propósito, Antônio Bento Miranda lembrou que, simultaneamente à atividade esportiva propriamente dita, Fortaleza acolheu, durante as
Olimpíadas, representantes das entidades de classe e dos sindicatos,
que trocaram idéias e informações
voltadas para os interesses da
categoria.
O Diretor Regional da ANSEF de
Brasília considerou também relevante o aspecto político paralelo à competição, argumentando que, seja
qual for a atividade onde se reuna
um grande número de pessoas, inevitável é o acontecimento político,

inerente, no seu entendimento, à
própria condição humana.
-Outra coisa não foi o que aconteceu na Capital cearence, durante estes oito dias olímpicos."Aiém das atividades esportivas, tivemos oportunidade de aglutinar idéias positivas,
em benefício dos servidores e da própria Instituição, nós que definitivamente vestimos a camisa da Polícia
Federal", acrescentou Antônio Bento
Miranda, enfatizando que, a seu ver,
a atividade esportiva é uma excelente forma de elevar a Instituição.
VITÓRIA - Sobre a excelente participação da equipe que a ANSEF de
Brasília - que no Distrito Federal reúne mais de 1.400 filiados -mandou a
Fortaleza, reiterou o Diretor Regional
que o fato não foi grande surpresa
para ele, mas que mesmo assim, menor não era a sua alegria.
E justificou-se: "Brasília tem uma peculiaridade, qual seja a de exercitar
uma dedicação quase que gereraiizada entre os servidores da Polícia
Federal com a prática esportiva. Para isso, inclusive, a estrutura da Capital ajuda. Por esta razão, já aguardávamos uma repetição da performance de nossa delegação, como
aconteceu
nas
Olimpíadas

anteriores.
- Mas aqui aproveitamos para estimular as demais delegações, no
sentido de continuarem na luta pelo enaltecimento esportivo dentro da
Polícia Federal, até porque, embora
os atletas do DF tenham sido pentacampeões, grande também foi o brilho de várias outras delegações. E
mesmo os derrotados nas competições devem se sentir vitoriosos, pela sua garra, que não pode esmorecer em eventuais derrotas. Pelo contrário, deve servir de estímulo para
as próximas Olimpíadas"- ponderou.
Analisando criticamente as Olimpíadas de Fortaleza, o Diretor Regional da ANSEF de Brasília viu nelas resultados altamente positivos tanto
no aspecto humano como no aspecto olímpico. "De um lado, transcorreram nesta maravilha de cidade que
é Fortaleza. De outro, tivemos boas
condições para a realização das diversas modalidades olímpicas", afirmou ele, concluindo que mesmo algumas pequenas falhas são perfeitamente perdoáveis, haja vista o grande esforço feito pelo Comitê Olímpico, liderado por Eli Almeida, para levar a bom termo o evento .
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em sido uma constante de nossa parte
aperfeiçoar e desenvolver a revista PRISMA.
Escolhemos o risco calculado de sonhar,
de construir, de falhar, de realizar e alcançar
o sucesso.
Em cada dia, há um destino.
As dificuldades, as barreiras, as subidas
íngremes do nosso SINAl, sempre se
constituíram como insentivos à nossa luta
para palmilhar num planalto ensolarado,
onde o aroma da compreensão e do amor é
o oxigênio a respirar.
Quatro anos de dedicação a uma causa, a
um objetivo, traduzem o hieróglifo de uma
existência humana.
Ao presenciarmos a aurora de um NOVO ANO,
como uma nova estrada que se debruça ao
nosso olhar, queremos levar os nossos
agradecimentos a todos aqueles que
contribuiram para o nosso sucesso, e que
também a essas criaturas se rasgue um
horizonte de PAZ, SORRISOS E REALIZAÇÕES.
Como Cesar diríamos: VENI, VIDI, VICI.

REVISTA PRISJ\.1A
DIREÇÃO GERAL

Na pesquisa da Revenda Construção,
os azulejos Eliane ficaram
em primeiro lugar e os pisos em terceiro.

Agradecemos a você que prefere a
marca Eliane. No próximo ano vamos fazer
tudo para ver os nossos pisos no mesmo
lugar dos azulejos.

eliane
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS
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CAMPARI ON THE ROCKS

CAMPARI ORANGE

