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Palavra do Presidente

Causaram  perplexjdade  e  foram  objeto  de
inten§os  debates  na  imprensa  e  nos  meios  político§  e
jurídicos  as  declarações  destemperadas  dc)  Ministro José
Dirceu,  comparando  segmentos  do  Ministério  Público  à
dEplorável  polícia  nazista.  José  l]iroeu  afirmou,  ent;re
outras  cDisa§,  que "[dentro do  Minist:ério  Público]  estão
se formandci pequenas células,  que passam a investigar
acima da lei.  Não apenas com métodos het;erodoxos,  mas
métodcis ilegais", iue  "há  pc}litizaçãc),  envolvimento em campanhas eleitc)rais e abusos que já
são `públicc)s" e iue  "Se um  deputEidc] pc)de ser cassado,  por que um  procuradc)r não deve
sofrer as conseqüências da lei? Senão vão se formar nc) Ministéric] Público pequenas
gest;apc)s,  polícias secretas que pc)dem tudo e a  própria instituição ficará  desmc)ralizada".

0  president;e JOÃO  DE  DEU§  DUAF]TE  F]OCHA,  da Associação  Nacional  dos
Membros  do  Ministério  Público  -CONAMP,  respondeu  às  alusões  do  Ministro  Chefe  da  Casa
Civil,  feitas  em  ent;revi§ta  concedida  ao  Programa  "Espaço Aberco" do  canal  de televisão
G/obor}ews,  veiculado  no  último  dia  8  de  setembro.

Pela  opcirt;unidade,  contemporaneidade  e  aguçado  raciocínio  lógico,  vale  reproduzir
c]  corpc]  da  nota  pública.

"As  graves  acu§açõe§  dc)  Ministro José  Dirceu  atingiram  a  imagem  da  lnst;ituição

Mini§terial  e  a  honra  do§  §eu§  milhares  de  membros.  As  ressalvas  feitas  por  Sua
Excelência,  dizendo-se  contráriD  à  Lei  da  Mordaça,  às  tentativas  de  obstruçãc)  do trabalho
investigatório  e  à  generalização  das  críticas  que  podem  levar ao  desprestígio  do  Ministério
Público  não  §ão  dignas  de  credibilidade,  posto,  nos  últimos  dois  ano§,  ninguém  tem  feitc)
tantas  crítica§  generalizadas  e  injusta§  ou  tem velado tant:as  ameaça§  cont;ra  o  Mini§t:ério
Público  como  c]  Minist;ro  José  Dirceu.

Ouanto ao§ fatos  mencionados  na entrevista à  G/obor}ews,  a  §ociedade  bra§ileira  -
e  especialmente  o  Ministério  Público  -  de§ejam  §aber do  Ministro José  Dirceu  quais  são  os
promc)tores  e  prc)curadores  que vêm  se  envolvendo  em  campanhas  eleitorais  em  favor de
determinados  candidatos  ou  partido§  e,  principalmente,  quais  são  o§  ciue vêm  utilizando
meios  ilegais  nas  investigações  e  que vêm  formando  pequenas  células  para  agir do  modo
como fazia  a  Ges£apo [a  Polícia  Secreta  do  F]egime  Nazista).

Como  §ua  Excelência  não  ident;ificou  com  clareza  os  destinatário§  das  suas
acusações,  as  suspeitas  pairam  injustamente  sc]bre  o  conjunto  dos  mai§  de  dez  mil
promot;ores  e  procuradores  brasileiros.  De§te  modo,  espera-§e  que  o  Mini§tro  Jc]sé  Dirceu
assuma  a  responsabilidade  de  apont;ar  o§  nomes  e  indicar  as  provas  ou  indícic)s  que  di§põe
do  envolvimento  de  membros  do  Ministério  Público  nas  campanhas  eleitorai§  e  nas
investigações  realizadas  por  meios  ilegais.  para  que,  realizada§  as  apurações  conforme  Ds
dit;ames  do  devido  proc}esso  legal,  o§  culpados  possam  receber  a§  ju§ta§  sanções
admini§trativa§  (sendo  o  ca§o,  inclu§ive  a  demi§§ão)  e  penai§  (§endo  o  ca§c),  jnclusive  a

privaçãc)  de  liberdade).

É  preciso  que  o  Mini§t;ro Jo§é  Dirc"  diga  onde  e§tão  se  formando  as  célula§
cancerosas  do  autoritarismc)  e  do faccionalismo  para  que  as  defe§as  do  organismo
democrático  po§sam  atuar.  0  que  não  §e  admite  é  deixar  a  opinião  pública  com  a  impre§§ão
de  que  todas  a§  pari=es  saudáveis  estão  irremediavelmente  cc)ntaminadas.  §e  as  células
cancero§as  realment;e  e§tão  se  instalando  ou  já  se  instalaram  no  Ministério  Público,  a

prevenção  ou  a  cura  dependem,  antes  de  mais  nada,  de  que  c)  Mini§tro  respc)nsável  pelo
diagnóstico  a§  identifique  oom  nit;idez.

0  Ministrc)  que  tantas  vezes  insinuou  que  o  Mini§tério  Público  vinha  fazendo
acusações  "sem pé e nem cabeça"  tem  agora  uma  bc]a  oportunidade  para  mo§trar como  §e
faz  e  comci  §e  §u§tenta  uma  acu§açãc)  re§pc)n§ável:  Afinal,  quem  são  os  promotore§  e
procuradores  partidário§  e  quais  §ão  as  prova§  de  envoMmento  na§  campanha§  eleit;orai§?
Ouem  §ão  os  membrc)§  do  Ministério  Público  que  e§tão formando  a§  "polícias  §ecret;a§   tipo
Gestapo"  e  quajs  são  os  método§  inve§tigatórios  ilegai§  que  eles  vêm  utilizandc)?

As  ac}u§açõe§  são  gravís§ima§  e  colocam  §ob  §u§peica  uma  da§  in§t;ituiçõe§  mai§
importantes  e  respeitada§  do  no§§o  E§tado  Democrático  de  Direit;o.  De§t;a  forma,  o
Mini§trc]  Jc)§é  Dirceu  tem  a  obrigação  de vir  a  públicci  para  esclarecê-la§,  apontando  os
implicado§  e  a§  prova§,  po§to  que  o  assunt;o  e  a  re§pon§abilidade  do  cargo  não  comportam
bravata§. "

Ivonei  §foggia
Presidente



Atríbuíções Ínvestígatórías do MP
0    I    Congresso    Sul-Brasileiro    do

Ministério  Público,  realizado  em  Florianópolis
entre os dias 19 e 22 de agosto, foi encerrado
com   a   divulgação   da   chamada   "Carta   de
Florianópolis".  Nela os  Promotores e  Procura-
dores de Justiça da F]egião Sul que participa-
ram do evento enumeraram em  10 pontos os
principais argumentos  em  defesa das  atribui-
ções investigatórias do Ministério Público.

0    documento,    assinado    pelas
Associações do Ministério Público do Paraná,
Santa   Catarina,   F]io   Grande   do   Sul   e   pela
Associação    Nacional    dos    Membros    do
Mnistério Público (Conamp) é o resultado dos
debates   e   discussões   sobre   os   "Poderes
lnvestigatórios do MP" .

A  abertura  do  Congresso  aconteceu
na quinta-feira  (19)  e contou  com  a  presença
do  ministro  Nelson Jobim,  presidente do STF,
do   presidente  da  Conamp,   João  de   Deus
Duarte  da  F]ocha  e  do  Procurador-Geral  de
Justiça do  Paraná,  Milton  F]iquelme  de  Mace-
do. Estiveram presentes também o presidente
da   Associação    Paranaense    do    Ministério
Público,    lvonei    Sfoggia,    o    presidente    da
Associação Catarinense do Ministério Público,
Lio Marcos Marin e o presidente da Associação
do  Ministério  Público  do  F]io  Grande  do  Sul,
lvory Coelho Neto.

Na  abertura,  o  senador  Demóstenes
Torres  (PFL-GO)  foi  homenageado  com  uma
comenda,    entregue    pelo    presidente    da
Conamp, João de Deus Duarte F]ocha.

Palestras  -  A  palestra  de  abertura
(20/08)  fol  proferida  pelo  Dr.  F]ené  Ariel  Dotti,
criminalista   e   professor   de   Direito   Penal   e
Direito    Processual    Penal    no    Paraná,    ele
ressaltou: "o que está em jogo não é a possibi-
lidade do Ministério Público investigar, mas sim
de presidir inquéritos'' .

Dotti  disse  que  a  Polícia  não  detém,
desde   o   Código   de    Processo    Penal,    "o
monopólio para apuração dos ilícitos penais".
0  criminalista  lembrou  também  que  muitas
s'ituações  de  investigação  já  concluídas  em
todo o País foram feitas por Órgãos do Legisla-
tivo, Judiciário e Ministério Público.

Na  parte  da tarde  do  primeiro  dia de
Congresso,  o ministro do Superior Tribunal de

Justiça (STJ)  Gilson Dipp declarou apostar no
bom senso do Supremo "bunal Federal (STF).
"Não tenho dúvidas de que o Supremo Tribunal

Federal   emitirá   um   juízo   que   possibilite   a
investigação por parte do MP". Dipp foi um dos

participantes    do    painel    "Legitimidade    do
Ministério  Público  para  realizar  investigações
criminais",   juntamente   com   Ela   Wiecko   de
Castilho,  subprocuradora-geral  da República,
e o professor Carlos Frederico Nogueira.

Ainda no primeiro dia o procurador de
Justiça de São Paulo, Hugo Nigro Mazzili, falou
sobre  "Aspectos  polêmicos do  inquérito civil".
0  procurador  defendeu  a  investigação  pelo
Ministério Público e disse que também acredita

que  o  STF  manterá  os  poderes  da
instituição.    Mesmo    assim,    Mazzilli
ressaltou   que   o   Ministério   Públic.o
"tem    uma    luta    permanente    para

garantir  as  suas  atribuições".  "Assim
como   foram,   por   exemplo,   as   do
Promotor natural e pela exclusividade
da ação penal", declarou .

No sábado,  21  de agosto,  o
Congresso  foi  aberto  com  o  painel
"Perspectivas  e  Questões  lnstitucio-

nais",   com   a   participação   do   Dr.
Achiles    de    Jesus    Siquara    Filho,

presidente do Conselho Nacional dos
Procuradores    de    Justiça    e    dos
presidentes    das   Associações   do
Ministério Público dos Estados do Sul
e do presidente da conamp.

Disoussão   -   0   tema   do
congresso   "Poderes   lnvestigatórios
do  Ministério  Público"  foi  escolhido,

principalmente,    em    função    de
recurso  interposto  pelo  deputado  F3emi  Trinta

(PL-MA) contestando a constitucionalidade de
ação  investigativa feita pelo  Ministério  Público
Federal.    Outro   recurso,    com   os   mesmos
argumentos, foi manifestado por um delegado
de polícia do Distrito Federal .
Um   dos   processos  já   registra  cinco  votos
contrários à instituíção e apenas uma manifes-
tação favorável. Na outra ação, a proposta pelo
deputado,  o  placar  parcial  é  de  dois  a  um,
também   contrário   às   atuais   atribuições   do
Mnistério Público.



CARTA DE FLORIANÓPOLIS

Os participantes do 1 Congresso Sul Brasileiro do Ministério Público,  reunldos na cidade de Florianó-

polis (SC), entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, ante o iminente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
de recurso onde se questiona a legitimidade da realização de investigação criminal por agentes ministeriais,
vêm, como corolário das reflexões, debates e discussões sobre o tema, formular as seguintes declarações à
sociedade e às autoridades brasileiras :

1. A ampliação do sistema de investigação mediante atuação compartilhada de diversos setores da
conformação  orgânica  do  Estado,  dentre  os  quais  o  Ministério  Público,  é  essencial  para  a  efetividade  do
combate à corrupção e às formas contemporâneas de criminalidade.

11. A investigação criminal é instrumento útil, mas não único, de formação da convicção do Mnístério
Público no exercício da ação penal, não constituindo um fím em si mesmo. 0 inquérito policial é uma espécie
do

gênero investigação criminal, sendo apenas aquele       procedimento de atribuição exclusiva da polícia, não a
investigação em seus vários matizes .

111.  0  Ministério  Público,  ao  receber do Constitulnte a outorga da titularidade da ação penal  pública,
deve também valer-se dos instrumentos de investigação para formular a acusação. Prescindindo a ação penal
de  prévio  inquérito  policial,  torna-se  incoerente  impedir  ao  Ministério  Público,  diretamente,  a  obtenção  de
elementos de convencimento por meio de diligências complementares a sindicâncias e auditorias promovidas

por outros Órgãos, ou por intermédio de inquéritos cMs públicos, que muitas vezes evidenciam a ocorrência de
delitos.

lv. A atividade investigatória é visceralmente consentânea com uma das atribuições constitucionais
do Ministério público, porquanto lhe cabe exercer o controle externo da atividade policial .

V. 0 Ministério Público não pode figurar como mero expectador da investigação, cabendo-
lhe, face à jndependência funcional que garante sua atuação eqüidistante de ingerências deletéri-
as, uma atitude dinâmica de defesa dos valores sociais e de combate à crlminalidade.

Vl.A tendência das  legislações  contemporâneas,  principalmente  as formuladas  na  União
Européia  e  nos  países  latino-americanos,  é  de  atribuir  ao  Ministério  Público  plena  atMdade  de
investigação  criminal,  configurando-se  retrocesso  social  negá-la  no  Brasil,  princlpalmente  após
experimentados  quase   quinze   anos   de   indelével   evolução   na   persecução  da  criminalidade
sofisticada.

Vll.O  peremptório  aval  ao  modelar  perfil  constitucional  do  Mnlstério  Público  brasileiro,
recentemente  expressado  por  diversas  entidades  internacionais  de  magistrados,  advogados  e
promotores, recomenda acurada reflexão e deve estimular a preservação e o fortalecimento dessa
atividade investigatória, eliminando-se   eventuais óbices legais.

Vlll. Vísto sob o prisma da liberdade individual, não há qualquer ofensa ou perigo de violação
de direitos no fato de poder o Mnistério Público, à luz dos procedimentos legais,  requisitar docu-
mentos,  perícias ou ouvir testemunhas para colher os elementos necessários à formação de sua
convícção,   pois  é  da  essência  institucional  velar  pela  defesa  da  ordem  jurídica  e  do  regime
democrático.

lx.  E preciso, ao reverso de suprimir-lhe legitimação, que se confiram ao Ministério Público,
estruturas e instrumentos investigatórios de real densidade, de modo a tornar expressa a possibili-
dade de promotores e procuradores desenvolverem, de forma regrada, investigações em todas as
áreas, como único meio de enfrentamento efetivo das múltiplas deljnqüências que mais solapam a
nação  a organizada e a incrustada em setores do próprio aparelho estatal.

X. A postura do Ministério Público é destituída de corporatMsmo sectário que indique a intenção de
usurpação de atribuições deferidas a outros segmentos. Visa, antes de tudo, integrar a instituição a um amplo
espectro  de  órgãos  legltimados  para,  em  homenagem  a  um  dos  objetivos  fundamentais  da  F}epública
Federativa do Brasil , instalar uma sociedade verdadeiramente livre, fraterna e solidária.

Florianópolis, 21  de agosto de 2004.

Assoclação Nacional dos Membros do Ministério Público   CONAMP

Associação Catarinense do Ministério Públjco -ACMP

Associação do  Ministério  Público do  F]io Grande do Sul   AMPF}GS

Associação Paranaense do Ministério Público -APMP
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Assembléía Geral aprova contas
A    Assembléia    Geral    Ordináría    da

Associação Paranaense do Ministério Público,
realizada no último dia 30 de julho, aprovou por
unanimidade  as  contas  referentes  ao  último
semestre.  Os  números  envolvem  também  os
resultados do Promed e da Mútua.

As contas, que já haviam sido aprova-
das  pelos  membros  do  Conselho  Fiscal  da
APMP,   foram   apresentadas   na  Assembléia
pela    Tesoureira    Maria    Lúcia    Figueiredo
Moreira.   Nos   cálculos   foram   mostradas   as
receitas e as despesas, divididas por sede.

0 presidente da APMP lvonei Sfoggia,
apresentou   também   um   relatório   contendo
todas  as  atividades  realizadas  e  promovidas

pela    Associação    no    primeiro
semestre  deste  ano,  bem  como  a
previsão    de    eventos    para   este
segundo semestre.

As  contas  do  Promed  foram
apresentadas  pela  Diretora  Executi-
va Michele Rocio  Maia Zardo e pelo
Diretor    de    Planejamento    José
Américo  Penteado  de  Carvalho.  De
acordo  com  as  planilhas,   o  plano
apresentou  deçpesas  superiores  à
receita,   provocadas   por   situações
atípicas, como a freqüente utilização
de procedimentos de alto custo nos
últimos   meses.   Já   as   contas   da
Mútua   foram    apresentadas    pelo
Diretororivaldospagnol.

Estatuto - A Comissão  para
adequação do estatuto da APMP ao
novo Código Civil, criada na Assem-
bléia  anterior  realizada  em  janeiro  e
composta  por Antonio  Carlos  Staut

Nunes,  Luiz Eduardo Canto Azevedo  Bueno e
Moizés  Torquato  apresentou  o  resultado  do
estudo  que  foi  feito  ao  longo  deste  período,

que foi aprovado pelos associados presentes.
Houve também exposição do Procura-

dor  de  Justiça  Lineu  Walter  Kirchner  sobre  a
Reforma  da   Previdência  e   do   Promotor  de
Justiça  Sergio   Renato  Sjnhori,   Assessor  da
Conamp, sobre a F}eforma do Judiciário.

Palestras   -   A   Assembléia   contou
ainda com uma novidade,  a apresentação de
propostas  de alguns  parceiros  para a realiza-

ção  de  atividades.  A  Unimed  Curitiba,  repre-
sentada  pelo  médico  Luiz  H.   Furlan   propôs

gratuitamente    um    programa   de   ações    e
atividades para a promoção da qualidade de
vida entre os associados, para que se cuide da
saúde, como forma de prevenção às doenças.
Assim,  segundo  a  proposta,  os  custos  com
tratamentos médicos e remédios é reduzido.

A    Assembléia    decidiu    que    será
efetuado um questionário, a ser encaminhado
aos  associados,  sobre  questões  específicas
voltadas  para  a  saúde,  para  só  então  uma
proposta específica ser desenhada, de acordo
com  o  perfil  dos  componentes  do  Ministério
Público Paranaense.



Perdas
Írreparáveís

0 Mnistério Público do Paraná perdeu
no mesmo dia 25 de junho deste ano dois de
seus mais ilustres representantes: os Procura-
dores  de  Justiça Eduardo  Correa  Braga  e
Orlando Mauri'cio Gher. Ambos, pelo amor e
dedicação  que  durante  décadas  demonstra-
ram  à  lnstituiçáo  merecem  a nossa homena-
gem.

Numa    entrevista    ao    Memorial    do
Ministério Público em março de 1997, Eduardo
Correa    Braga    se    autodefiniu    como    "um
escravo da lei " .

Nascido    na   Lapa,    no    dia    14   de
setembro  de  1922,   mudou-se  para  Curitiba
para  estudar.   Concluiu   o   ensino   médio   no
Ginásio  Paranaense  e  graduou-se  em  Direito
pela   Universidade   Federal   do
Paraná    na   turma    de    1945.
Prestou  concurso  e  foi  nomea-
do    no    Ministério    Público    do
Paraná em 1947.

Trabalhou   nas  Comar-
cas    de    Palmeira,    Pitanga,
lpiranga,     União    da    Vitória,
Campo   Largo   e   Curitiba.   Em
1966  foi  promovido  a  Procura-
dor    de    Justiça,    assumindo
posteriormente  e  interinamente
a    Procuradoria-Geral    de
Justiça.       Em   75,   assumiu   a
Corregedoria-Geral  do  Ministé-
rio  Público.   Em   1980  foi   eleito

presidente    da    Associação
Paranaense    do    Ministério
Público.   A  aposentadoria  veio
em 1991.

0   Dr.   Eduardo  Corrêa
Braga    integrou    o    Conselho
Superior   do   Ministério   Público
entre  1967  e  1984.  Já o  Dr.  Orlando  Maurício
Gher fez parte do conselho em l 986.

Nascido  em   19  de  junho   de   1929,
Gher  entrou   no  Ministério  Público  em   1963,
tendo   passado   pelas   Comarcas   de   Santo
Antônio  da  Platina,   Cornélio   Procópio,   Joa-

quim   Távora,    Congoinhas,    Ribeirão   Claro,
Goioerê, Umuarama, lrati, Cruzeiro do Oeste e
Curitiba.  Em  1982 foi  promovido a Procurador
de Justiça.



Novos Promotores tomam posse
Os    12    primeiros    colocados    no

concurso   do   Ministério   Público   do   Paraná,
finalizado no mês de junho, tomaram posse no
dia 2 de agoéto,  no auditório da Procuradoria-
Geral de Justiça.

A  solenidade,  presidida  pelo
Procurador-Geral  de  Justiça,  Milton
F]iquelme de Macedo, contou com a

presença do governador do Estado,
F]oberto F]equião e do presidente da
APMP,     lvonei    Sfoggia.     Foram
nomeados    como    promotores
substitutos   Márcio  Soares   Berclaz,
Josilaine    Aletéia    de    Andrade,
Carolina  Tavares  da  Silva  Rockem-
bach,    Fernanda    Bohn,    Eduardo
Augusto Salomão Cambi, André Del
Grossi  Assumpção,   Luciana  André
Jordão,     F]odrigo    Leite    Ferreira
Cabral,    Ronaldo    Costa    Braga,
Mariana    Seifert    Bazzo,    Fernanda
Guarnier    Domiciano    e    Juliana
Vanessa stofela.

Promotores substitutos na APM P
Os 12 promotores substitutos

estiveram  na sede administratíva da
APMP   no  último  dia   10  de  agosto,   quando
assinaram   suas   fichas   de   associados.   Na
oportunidade    eles    receberam    também
orientações sobre o funcionamento da Mútua,
pelo  Diretor  Orivaldo  Spagnol  e  do  Promed,
pelos   diretores   Michele  Maia  Zardo  e  José
Américo Penteado de Carvalho.

Os  novos  promotores  foram  informa-
dos ainda sobre o patrimônio da Associação e
suas   sedes   Campestre,   Litorânea,   Foz   do
lguaçu e Londrina e sobre os convênios que a
APMP já firmou  com  diversas empresas,  pela

diretora    de    convênios,    Cláudia    Cristina
F]odrigues Martins.

Participaram do encontro os Procura-
dores    de   Justiça    Gilberto    Giacóia,    Bruno
Galatti, que ocupa a segunda vice-presidência
da  APMP   o   presidente   da   Fempar,   Eliezer
Gomes da Silva e o presidente da APMP lvonei
Sf099ia.

No    discurso    de    boas-vindas    aos
novos  colegas,   Gilberto  Giacóia  ressaltou  a
importância do Direito e da Justiça nos dias de
hoje.  "0 trabalho  dos  membros  do  Ministério
Público    é    pautado    pela    necessidade    de
mudança   da   sociedade,   de   mudança   do
quadro   de   dor   em   que   vive   a   sociedade
brasileira", declarou.

De  acordo  com  ele,  os  membros  do
Ministério Público devem "buscar, a cada dia, a
cada   momento,   o   calor   da   sua   vocação,
sempre sem exagero,  mas com  honestidade.
Primeiro para consigo mesmo e também com
muitacorreção".

Para  Giacóia,  que  é  um  exemplo  a
todos  os  Colegas  do  MP  os  promotores  não
podem  ficar fechados  em  seus  gabinetes.  "A
resposta a tudo o que vemos hoje é a irresigna-
ção e o combate às injustiças,  porque somos
defensores  do  povo".  "Devemos  permanecer
sempre  na  posição  vertical  para  que  haja  a
afirmação do Estado Democrático de Direito",
concluiu.



Confraternização  -  Após  a  vjsita  à
sede  da  Associação  os   novos   prom`otores
participaram de almoço com a diretoria. A noite
foram recebidos na sede Campestre da APMP
para uma confraternização.

Membros do MP pariicipam de jantar - Os colegas do
Ministério Públ.ico participaram,  no último dia 30 de julho,  no

Graciosa Country Club, do tradicional jantar de confraternizaçâo do
final do período de férias coletivas. A noite foi animada pela

Evidence Band e contou com a presença de muitos colegas e
familiares.  Houve sorieio de diversos prêmios como aparelhos de

DVD e estadias em hotéis e estâncias, entre eles o Costâo do
Santinho Spa & Reson, em Santa Catarina. 0 Procurador de Justiça
aposentado, Jorge Derbli, levou para casa o prime.iro deles, uma TV

29". Confira as fotos da festa e



Stress no trabalho,
um Ínímígo cotídíano

Na   vida   moderna   o   stress   é   uma
constante.   Vemos   pessoas   estressadas   no
trânsito,   na  escola,   em   casa,   e   em   maior
número  ainda  no  ambiente  de  trabalho.  Mas
como ele surge? 0 que fazer para evitarmos o
stress?

A   consultora   empresarial   Terezinha
Gnoatto,  que há  15 anos,  depois de diversas
viagens pela Holanda e Alemanha entre outros

países, encontrou uma técnica que a livrou do
stress, diz que o maior problema da atualidade
não é o stress coletivo, mas o individual .

Segundo ela, uma pessoa estressada
é capaz de contaminar todo um ambiente, seja
ele  onde  for.  "0  indivíduo  influencia  o  meio  e
vice-versa", explica.  Sendo assim,  no ambien-
te   de   trabalho   a   produtividade   cai   muito,
trabalha-se  em  excesso,  mas  a  realização  é
pequena.  "lsso  provoca  grandes  desgastes,
causa  insatisfação  e  desgosto,  é  como  se  a
pessoa nadasse muito e nunca alcançasse a
praia.  E  esse  quadro  é  mais  comum  do  que
podemos pensar, em todos os níveis hierárqul-
cos" , afirma a consultora.

No ambiente de trabalho o stress pode
ser  facilmente  identificado  a  partir  de  proble-
mas    operacionais,    desentendimentos,
agressividade,     irritabilidade,     negatividade.
"Ele  provoca  aquela  sensação  de  atmosfera

saturada,  de  clima  ruim  e  é  profundamente

prejudicial não só para o ambiente de trabalho,
mas   para  a   pessoa",   declara.   "Os   nossos
colaboradores    precisam    ser    conquistados
pela   nossa   própria   conduta.   As   pessoas
podem   produzir   muito   desde   que   tenham
espaço   para   criar   e   sejam   tratadas   com
respeito" , completa.

Para que uma pessoa possa avaliar se
está com  problemas com  stress ou  não é só
começar pela qualidade dos seus pensamen-
tos,   dos   seus   sentimentos   e   pelos   seus
valores. Os pensamentos negativos, segundo
Terezinha, são responsáveis pela insatisfação,
ansiedade,  depressão,  medo  e  insegurança.
Já  os  sentimentos  negativos  estão  atrelados
às sensações de raiva, rancor e mágoa.

E os valores são a maneira como cada
um   vê   o   mundo,   o   nível   de   consciência
individual acerca de tudo o que nos rodeia.  "0
nível    de   consciência   elevado    nos   traz   a
percepção das pessoas e das coisas a nossa
volta,  enquanto que os valores distorcidos  se
refletem  na  sociedade  por  comportamentos
irresponsáveis,    desonestidade    e    falta    de
respeito   com   os   demais",   explica   ela.   "Se
temos bons valores, pensamentos e sentimen-
tos, podemos transmiti-los aos outros. A gente
só pode dar aquilo que tem" , completa. A partir
dessas  constatações  ela  costuma  dizer  que
"quem cria o crime é a sociedade,  a partir do

seu comportamento, o criminoso só executa" .

Somadas   essas   questões   sobre   a
individualidade formam a base do stress,  que
nada mais é do que uma anomalia fisiológica
capaz  de  produzir  inúmeras  doenças  e  de



ensombrecer a mente e a intellgência humana.
"0  homem  manda  um  pensamento  negativo

para a mente, que o manda para o corpo, que
produz algo prejudicial  nele mesmo.  Essa é a
tríade responsável pelo stress e pelas doenças
que ele causa" , alerta.

Entre   as   doenças   que   podem   ser
causadas  pelo  stress  ela  cita  as  lesões  por
esforço    repetitivo,    problemas    cardíacos,
colesterol alto, úlceras e gastrite. "Todo mundo
conhece  alguém  que  um  dia  está  com  dor
aqui, no outro com dor ali. Essa pessoa precisa
se  auto-avaliar  e  se  ajudar.  Precisa  mudar  a
freqüência   da   sua   energia",   ressalta.   "NÓs
somos parte da positividade ou da negatMda-
de.e a escolha é toda nossa. Quando escolhe-
mos   a   negatMdade   tudo   fica   mais   difícil,

parece que estamos sempre lutando contra o
mundo e nunca temos um resultado concreto"]
completa.

De    acordo    com    Terezinha,    "uma
pessoa  em  ordem  pode  gerar  uma  ordem
muito  maior  do  que  a  desordem  gerada  por
cem  pessoas,  seja onde for,  no  ambiente  de
trabalho ou não" .

Combate   -    Para   combater   esse
inimigo   tão   presente   em   nosso   dia-a-dia,
Terezinha diz que a melhor dica é  "fazer algo

por  si  mesmo".  "Cuidar  de  nós  mesmos  é  o
máximo  que  podemos  fazer,  0lhar  para  nós
mesmos e nos ajudarmos" , afirma.

Este  "fazer",  segundo  ela,  é  a  parte
mais    importante    porque   quando   fazemos
efetivamente    podemos    ver    um    processo
gradativo  de  melhora.  Entre  o  que  pode  ser
feito ela cita ioga, exercícios físicos, acupuntu-
ra e todas as práticas psico-fisiológicas.

A  consultora  optou   pela   meditação
transcedental  que,  segundo  ela,  é  capaz  de
baixar os  níveis de stress em  pouco tempo e
transformar os sentimentos e os pensamentos.
"Qualquer que  seja a  atMdade  escolhida  ela

precisa trazer bem-estar mental antes de tudo,
equilíbrio, porque a pessoa equilibrada não se
deixa contaminar pelo desequilíbrio alheio,  ao
contrário,  pode ajudar os demais", afirma.  "Se
eu  estou  bem  posso  ajudar  quem  não  está,
mas se eu não estou bem como posso ajudar
alguém?", completa.

Terezinha  ressalta  que  pessoas  que
passam por experiências emocionais intensas
podem  evoluir  e  expandir  a  sua consciência."Quando   alguém   descobre   que   tem   uma

doença grave e fica claro o risco de morte, se
esta  pessoa  sobrevive  seus  valores  de  vida
mudam,    seus    motivos    de    preocupação
também e a tendência dela sofrer com algum
tlpo de stress é mínima" , finaliza.



Exercícíos físícos:
não é míto nem exagero,

o corpo humano  "precísa"  deles
De  alguns  anos  pra cá  muito  se tem

falado sobre a prática de exercícios. 0 número
de academias aumentou consideravelmente e
com ele a quantidade de adeptos de diversas
práticas  esportivas.  Mas você sabe  porque a
atividade física é tão importante?

0 especialista em medicina esportiva,
Dr. Marcelo Leitão, afirma que é preciso mudar
o conceito existente  hoje de que a prática de
esportes  é   "uma  ação  louvável".   "Temos  a
sensação de que as pessoas que se exercitam

cia cada vez maior de pessoas com problemas
cardiovasculares,  diabetes tipo 2,  hipertensão
e  obesidade.   "Tudo   isso  está  acontecendo
porque há o stress, o padrão alimentar errado e
porque   existe   um    inimigo   ainda   maior:    o
sedentarismo".

A prátíca
de exercícíos
físícos é um

pedido do
Or8anismo

regularmente   são   diferentes,   eles
estão  é  cuidando  de  si  mesmos  e
atendendo a um pedido do organis-
mo humano" , explica.

Segundo ele,  há um século e
meio  a atividade física era  um  fator
ambiental   cotidiano,   ou   seja,   não
havia as facilidades que temos hoje
e as pessoas se exercitavam mesmo
sem   se   dar   conta   disso.   Com   o
passar do tempo e as facilidades da
vida    moderna    -    carro,    lnternet,
telefone  -  os  homens  se  tornaram
menos ativos e mais intelectuais.  "0

problema é  que  100  anos  é  pouco
tempo para que ocorra uma mudan-
ça    genética   considerável,    para
modificar  as  nossas  características
físicas" , afirma.

De  acordo  com  o  médico,  o
corpo   humano  tem   um   "genoma"
que  precisa,  exige  que  o  corpo  se

exercite.   A  explicação  dele   para  a  questão
genética   é   simples.   lmaginemos   que   uma
pessoa  que  está  habituada  a ficar  acordada
durante o dia e dormir durante a noite vá para
um lugar onde só existe a noite. Essa mudança
traz conseqüências negativas. "São os nossos
genomas,   o   nosso   corpo   que   precisa   se
acostumar com a mudança.  0 mesmo ocorre
com os exercícios" , completa.

Para o médico o problema da falta de
atividade física está se agravando mais de 50
anos para cá.  Prova disso, avalia, é a incidên-

Historicamente  essas  doenças,   nas
décadas  de  70  e  80,  atingiam  pessoas  com
mais de 60 anos.  Na década de 90 essa faixa
etária  diminuiu  e  hoje  as  doenças  que  antes
atingiam  a  terceira  idade  já  estão  afetando
crianças e adolescentes. "0 que se tem hoje é
a cultura do  lazer sedentário,  ou  seja,  é  mais
fácil  que  os  nossos  filhos  se  divirtam  ficando
em casa, à frente da TV, do computador e dos
jogos  eletrônicos,  do  que  praticando  ativida-
des   físicas   ou   até   fazendo   caminhadas",
afirma.

0    médico    vai    ainda    mais    longe.
Segundo ele a prática de exercícios deveria ser
ensinada na escola como "hábito de higiene".
"Quando recebo pacientes em meu consultó-

rio   muitos   me   perguntam:   até   quando  vou

precisar fazer esses exercícios? Aí eu  respon-
do  com  outra  pergunta:  até  quando você vai
tomar banho e escovar os dentes.  Isso tudo é
para o resto da vida" .

Dados    estatísticos    mostram    que



atualmente  70%  da  população  brasileira,  ou
mais, é composta por pessoas sedentárias. 0
Dr.    Marcelo   Leitão   diz   que   há   estatísticas
relacionando também alguns tipos de câncer,
o  de  mama  e  o  de  próstata,  com  a falta  de
exercícios.  "As atividades físicas são mais que
uma obrigação  são  uma necessidade  para o
perfeito funcionamento do nosso organismo" .

Passo a  Passo -Antes de iniciar um
programa de exercícios é necessário identificar
problemas que os possam restringir. "A maioria
das  pessoas  não  conhece  a  sua  verdadeira
condição  de  saúde.  Fazemos  uma avaliação
cardiovascular,   ortopédica   e   muscular   para
que se possa identificar a capacidade de cada
um e determinar a intensidade dos exercícios" ,
ressalta.

Feito   isso   já   se   pode   começar   a
praticar    um    exercício    físico.    "Faça    uma
atividade   física,   qualquer   uma,   desde   que
faça", afirma o médico ressaltando que o mais
importante nessa etapa é vencer a inércia.  "Se
a pessoa gosta de caminhar, que caminhe. Se
gostar  de  jogar  futebol,   que  jogue,   mas  o
importante é começar. A meta deve ser tornar-
se  ativo,  encontrar  um  estímulo  para  inserir a
atividade física no seu dia-a-dia" . declara.

Vencida  esta  difícil  etapa  é  hora  de

procurar   um    programa   de   exercícios   que
envolva três partes: as atMdades aeróbicas ou
cardiorespiratórias,    a   força    muscular    e    a
flexjbilidade.    "Esta    é    a    situação    ideal    de
atividades  para qualquer um".  "Se o indivíduo

náo é um atleta, que tem que suar muito para
superar os seus  limites e os  limites do cronô-
metro em  uma única atividade  pode escolher
várias modalidades que trabalhem com essas
três partes" , explica.

Outro  fator  importante  na  prática  de
atividades físicas é a regularidade. Além disso,
a  intensidade  dos  exercícios  também  é  um
diferencial.  "Com a avaliação médica adequa-
da cada um pode ter noção dos limites do seu
corpo", diz.

De   acordo   com   o   Dr.   Marcelo,   os
resultados dos exercícios físicos em  pessoas
que estão sedentárias há muito tempo podem
ser vistos  num  período  curto.  "No  começo  a
adaptação do corpo é mais rápida, depois fica
um  pouco mais  lenta.  E  isso é  normal,  pois o
corpo se acostuma com a atividade" , afirma.

Dicas -Para os Promotores e Procura-
dores    de    Just'iça    o    médico    dá
algumas  dicas.  A  primeíra  deias  é   yx~qmx"""

que não há restrição de idade para a
prática  de  exercícios  como  acredi-
tam  alguns.   "Todo  mundo  pode  e
deve se exercitar" . A segunda é que,
mesmo aqueles atletas esporádicos,
ou  seja,  os que jogam futebol  duas
ou  três  vezes  por  semana  devem
continuar   a   fazê-lo,   mas   procurar
outras   modalidades   de   atividades
para    os    outros    dias.    "Melhor    a
atividade física somente duas vezes
na semana do que nunca".  "Aconse-
lho  que   essas   pessoas   busquem
programas    de    condicionamento
físico para os outros dias" , ressalta.

Outra dica é que  os  custos
da prevenção às doenças são muito
menores   do   que   os   custos   dos
tratamentos.    "Além    disso,    depois

mE

T®do
mundo

p®de e
dev€ se
exercitar

que  iniciam  a  prática  de  exercícios
muitas    pessoas    podem    parar   de   tomar
determinados    medicamentos    como,    por
exemplo,  para  o  controle  do  colesterol,  que
tem os seus níveis reduzidos com a atMdade
física" , comenta.

A  última  dica  é  que,  como  qualquer
outra   atividade,    os    exercícios    devem    ser
priorízados   e   ocupar   um    lugar   cativo   no
cotidiano das pessoas. "Eles são tão importan-
tes  quanto  o  trabalho,  a  família  e  o  estudo,
podendo garantir mais saúde e uma qualidade
de vida maior" , completa.



A Ínternet
como fonte de Ínformações

A rede mundial de computadores, mais conhecida como lnternet, tem vários sites de busca
onde o internauta pode ter acesso a informações de todo tipo e fazer pesquisas. A questão é que
cada um desses sites tem formas específicas de pesquisa. 0 Google é o mais conhecido e também
o mais eficiente deles. A Coluna de lnformática desta edição traz algumas orientações e dicas para
facilitar a pesquisa, refinar a consulta e ter acesso especificamente ao que se deseja.

Formas de Pesquisa no Google.
Para fazer uma consulta no Google, basta digitar algumas palavras e teclar 'enter' (ou clicar

no botão pesquisa) , por exemplo, vamos procurar pelas palavras,
Reforma do Judiciário

--..----.------ _-_±__-------

.`     ..     .

Agencla L,amara cle Notlclas

Web

Na consulta acima o google procurou pelas palavras, ]Fleforma' e 'do' e 'Judiciário'

Agora vamos refinar mais a pesquisa colocando entre aspas as palavras que desejamos pesquisar.
"Reforma do Judioiário"

Pesquisaí Pesauis3  4vancada
Piefefêntias

Pesqiiisar    r   a web  r   páglnas  em  ponuguês  f=  páginas  dü  Brasil
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Pesquisa de um domínio específioo:

Pesauisa avan¢ada
Piefeiências

Pe§quisar.    r   a web  r   páginas  em  pcitiijguês  #  i:uá!;iim:3  do  Brasil

]os  .1  -  10  dos  aproximadam 24  em  .ii}mi}iii.cüm.IM  sobre  iefoim.i  {lü jmlici.ii

A pesquisa será feita somente no domínio apmppr.com.br, sobre as palavras
reforma do judioiário

Pesquisa  Google Estou  com sorie

PÊ:-quisa  ait`Jric:Bda

F`reteíÊritia=-

F ¢ Í r 3 rri e ri t a ..=  d e  i i] i .:i rri J L=

Pesquisaí:    tg   a web  r   páginas  Bm  poriuguês  r  páginas  do  Bíasil
Pesquisa avançada: opções

para você refinar mais a
pesquisa.

Preferências: você pode
escolher o idíoma,  número

de resultado por página, etc.

Ferramentas de idjomas:
Pesquisar em idiomas ou

países específicos, e traduzir
textos, ou páginas.



Investígação crímínal  pelo MP:
QLuestão de regulamentação

*Milton Riquelme de Macedo

A    possibilidade    de    promotores    e

procuradores    realizarem    investigações    de
caráter    criminal    é    motivo    de    exaustivos

debates neste momento, quando está para ser

julgado pelo Supremo Tribunal Federal recurso
do  deputado  federal   licenciado   F]emy  Trinta

(PL-MA),    acusado    de    desviar   verbas    do
Sistema único de saúde.

0 deputado argumenta que a acusa-

ção   se   baseia   exclusivamente   em   dados
colhidos pelo Ministério  Público,  que não teria

atribuição  para  conduzir  investiga-

Ções  criminais.  Segundo  a  tese,  a
função    investigatória    caberia

apenas à Polícia.
Nós,  membros  do  Ministério

Público,    apoiados    por    diversos

órgãos e segmentos da sociedade,
temos a certeza, jurídica e moral, de

que    temos    essa    prerrogativa.
Primeiro,    porque,    constitucional-

mente, somos os titulares exclusivos

da ação  penal  pública,  ou  seja,  os
únicos  responsáveis  por  denunciar

os   envoMdos   nos   crimes   dessa
natureza.   Mesmo   sendo   a   Polícia

Judiciária responsável pelo inquérito

policial, não é ela quem pode fazer a
denúncia   à  Justiça.   Se   podemos
requisitar que ela faça determinada

investigação    ou    diligência,    se    podemos

determinar a abertura de um  inquérito policial,

e  se  devemos  elaborar  a  principal  peça  da
acusação,  a  denúncia  criminal,  por  que  não

podemos,  em casos específicos,  conduzir as
investigações em procedimento próprio? Se o

ônus da prova é de quem acusa, é natural que
o   promotor   possa   conduzir   determinadas
investigações,  para que seja capaz de provar
sua pretensão e sustentar as provas em juízo.

Segundo,  porque  não  é  somente  da
Polícia a prerrogativa da  investigação.  Outras

instituições,    como    F]eceita   Federal,    Banco

Central,    lNSS,    Ministério   do   Trabalho   e   o

próprio   parlamento,   por   exemplo,   com   as
comissões  parlamentares  de  inquérito,  têm  o

poder de investigar.
Terceiro,  porque não queremos,  e não

podemos,  permitir que investigações e ações

penais    relevantes    feitas    pelo    Ministério
Público,  em todo o país   como,  por exemplo,

sobre os desvios no Fórum Trabalhista de São
Paulo, o escândalo da Sudam ou as remessas
ilegais   de   dólares   atribuídas   ao   ex-prefeito

Paulo  Maluf   sejam questionadas e,  possivel-

mente,  anuladas.  lsso poderia ocorrer a partir

de  uma decisão do STF favorável  ao  recurso
do  deputado  maranhense,  que  criaria  prece-
dente, provocando centenas de recursos com
a    mesma    argumentação.    Assistiríamos,

pasmos,  à  instalação  do  caos  jurídico,  com
possibilidade   de   revisões   criminais   até   em
casos com trânsito em julgado.

Uma  das  críticas   mais  contundentes
feitas    pelos    opositores    da    investigação

criminal  pelo  Ministério  Público  reside  no  fato

de que o  inquérito feito pela Polícia é  normati-

zado por leis e que o procedimento investiga-

tório  feito  pela  instituição   ministerial   não   se

submete   a   normas   pré-estabelecidas.   Pois
bem    embora já existam alguns  mecanismos
de fiscalização  do trabalho  dos  membros  da
lnstituição,    como    a    própria    atuação    das

corregedorias  essa tese irá por terra muito em

breve,   uma  vez  que  os  Mnlstérios  Públicos
Federal   e   Estaduais   de  todo   o   país   estão
finalizando  as  discussões  em  torno  de  uma
regulamentação  específica  para  a  investiga-

ção.  0  MP  do  Paraná,  que já conta com  um
projeto   de   resolução   disciplinando   o  tema,
realiza,  nos  dias  12  e  13  desta  semana,  um



seminárjo  regional  para definlr a questão.  Na

semana  seguinte,   de   19  a  22,   os   MPs  do

Paraná, Santa Catarina e F]io Grande do Sul se

reúnem para a mesma discussão. 0 Ministério
Público    Federal,    por   sua   vez,    está   para

submeter  projeto  similar  de  resol\ução  a  seu

Conselho  Superior.   Ou   seja,   em   brevíssimo

espaço de tempo,  os MPs terão regras claras

para a atuação investigatória, que deverão ser
seguidas    por    seus    membros,    com    total
transparência e nitidez.

Deixamos  claro,  uma  vez  mais,  que
não  queremos  ocupar  o  espaço  dos  órgãos

policiais.   Pelo  contrário.   Queremos  trabalhar
em  parceria com  essas  instituições,  como já
vem ocorrendo, tanto em nível nacional, como

estadual.  Nesse  caso,  lembrando  sobretudo
da  atuação  das  promotorias  de  investigação
crim`inal,    cuja    unidade    de    Curitiba,    que

completa  10  anos  neste 2004,  vem  demons-
trando   a   importância  e   a  eficácia  de   uma
atuação  integrada  com   as   Polícias   Militar  e

Civil.

Queremos   oferecer   à   população   o
trabalho  eficaz  de  uma  instituição  que  conta

com prerrogativas não existentes nos organis-

mos  policiais.   Seus  membros  têm  indepen-

dência funcional  e  não  podem  ser removidos
de   suas   comarcas   ou   afastados   de   suas
investigações   se   não   manifestarem   formal-

mente o desejo. Por isso podem trabalhar com
mais isenção em casos, por exemplo, como os

que    envolvem    autoridades    de    qualquer
instituição   ou   poder.    Podem   contribuir   em

muito na atuação contra o crime organizado, a
lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal,  por

exemplo, grandes ralos do dinheiro público.
Acreditamos  firmemente  que  o  STF,

como corte máxima deste país, defensora dos

preceitos constitucionais, não cortará as raízes
de  um  trabalho  sério,  que  vem  contribuindo

para  a  construção  de  uma  sociedade  com
mais fé na Justiça. Que assim seja.

Mílton  F?iquelme de Macedo
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná

0 Pínheíro
* Paulo do Rego Monteiro F+ocha

0    pinheiro,    a   araucária   brasiliana,
árvore  bela  e  arrojada,   simboliza  o  Paraná.
Com  seus  lindos  galhos voltados  para o céu
representa  como  que  uma  taça  de  vinho  a
convidar o homem a sorvê-lo para o brinde de
um slmbólico acordo de pacífica e harmoniosa
convivência entre o ser humano e a natureza.

Do  pinheiro,  árvore  alta,  linda e  forte,
se  extrai  a  madeira  usada  na  construção  de
pontes   que   unem,   de   casas   que   abrigam
famílias,    de    móveis    que    dão    conforto    a
incontáveis lares,  de camas onde as pessoas
descansam   e   dormem,   e   de   berços   que
acolhem as crianças que vêm ao mundo.

0 pinheíro é a árvore nativa do Sul e do
Centro-Oeste do Brasil, sendo mais abundante
no  Estado do Paraná.  É definida no Dicionário
da  Língua  Portuguesa de Aurélio  Buarque  de
Hoalanda  como   "espécie  do  gênero  PÍ.nus,
famíliadasaraucáreas,dafamíliadaspí'náceas
e  próprias  dos  climas  temperados  do  Velho
Mundo.    Sua   madeira   foi    muito   usada   no

processo de ocupação e desenvoMmento do
Paraná,  para  a  construção  de  casas  para  o
homem do campo e para o homem da cidade.
Esta  madeira  serve  também  para  fabricar  a
polpa celulósica  celulose usada na fabricação
do papel, do papelão, etc.

Além  do  pinheiro-paraná,   há  muitos
outros  espécimes  que  são  encontrados  em
vários países do hemisfério norte, algumas das
quais  produzem,  além  da  madeira,  a  resina
usada para o fabrico de tintas, sabões, etc.

Quanto  à  altura,  há  uma  espécie  de
pinheiro que alcança até 40 metros.

Por   muitas    dezenas   de    anos,    o
pinheiro  nativo  engalanou,  enfeitou  festas  de



Natal, as residências, as casas comerciais, as
ruas, as praças, os edifícios e as igrejas deste
Brasil  de  encantos  mil.  Hoje,  entretanto,  em
razão da correta política nacional de preserva-

ção  do  nosso  ecossistema  e,`com  vistas  à
preservação também  de  outras  árvores,  elas
só podem ser cortadas com a autorização do
lbama   órgão do Governo Federal encarrega-
do de fiscalizar e preservar o meio ambiente.

0 pinheiro do Brasil, mais precisamen-
te,  o  pinheiro-paraná,  é  definido  pelo  diciona-
rista  já  referido,  como  árvore  da  família  das
auráceas  (araucária  angustifólia),   nativa  das
florestas e campos do Sul do Brasil, de folhas
lanceoladas, duras e pontudas.

0   pinheiro   dá   uma  fruta   chamada
pinha.  Quando ela se despreende da árvore-
mãe, cai sobre solo firme. Essa queda faz jorrar
de   seu   interior   muitas   sementes   que   são

conhecidas  pelo  nome  de  pinhão.
Os    pinhões   são   comestíveis   de
especial    sabor.    São    degustados
após a assadura na brasa ou após
seu cozimento em panela com água
e   uma   pitada  de   sal.   Após   bem
fervida   a   água   onde   se   coze   o
pinhão, ele apresenta rachaduras. É
o  anúncio  de  que  o  pinhão já  está
amolecido. A partir daí a polpa pode
ser  retirada Ada  casca  e  colocada
sobre    a    mesa   de    refeição   de
numerosos    lares    brasileiros,
especialmente os do sul.

A qualquer hora do dia ou da
noite    é    muito    bom    saborear   o
pinhão.  Nesse particular,  a pipoca e
o    pinhão    aparecem    muito,    pois
ambos têm gosto de quero mais.

Os pinhões quando se soltam
da árvore e não são apanhadas pelo
homem,  são  colhidos  pela  gralha-

azul, ave que, com seu enorme bico, o planta
em  outros  lugares,  às  vezes  perto  e  outras
vezes   em   locais   distantes   daqueles   onde
foram   apanhados.    Aquela   ave    benfazeja,
ainda q,ue seja irracional, age como se racional
fosse.  E que,  na prática,  nos ensina que para
colher é necessário que primeiramente haja a
semeadura.  Se  a  razão  é  exclusividade  dos
seres humanos ou não, disso nada sei. 0 que
sei é que ãs aves, os animais e as plantas têm
vida. E, embora nada estudem, têm sabedoria
instintiva.  Esta  sabedoria  eles  transmitem  ao

homem.
Assim  acontece  com  a  gralha-azul.

Ela  semeia  o  solo   por   instinto   natural.   Seu

grande  bico  possibilita apanhar  pinhões  que
encontra jogados no chão.  Com o passar do
tempo,  a planta surge,  rasgando o solo fértil.
Nasce um novo pinheiro. Assim acontecendo,
vê-se que a ave ensina o homem a repor o que
ele  extraiu  da terra.  Essa lei  inspira o  homem

que é possível o desenvolvimento econômico
sustentável.

No   Paraná,   o   pinheiro-fêmea  dá   a
pinha no período que vai do mês de abril ao de
julho.  Do interior da pinha se retiram  pinhões.
Algumas pinhas dão mais e outras dão menos
pinhões.

Nas festas que transcorrem durante o
mês de junho de cada ano, principalmente no
dia 24  (dia de  São João),  não faltam  pjnhão,
batata doce, amendoim torrado, etc. Também
nessas festas não falta o quentão, espécle de
vinho  quente   produzido  com   a  mistura  do
vinho    tinto,    temperado    com    ingredientes

picantes como o geng'ibre e outros mais.
Nessa festa é grande o consumo do

pinhão,  usado  para  se  fazer  inclusive,  vários
tipos de pratos. 0 mais comum é, no entanto,
o consumo direto da própria polpa, após a sua
fervura  em  panelas  levadas  ao  fogo.   Essa
festa é muito alegre e pitoresca, onde grande
número   de   crianças,   jovens   e   adultos   se
apresentam    trajando    roupas    próprias    do
assim denominado "caipira do interior" .

Como se observa, o pinheiro brasilei-
ro conta com uma corajosa e natural defenso-
ra,  a  gralha-azul,  linda  ave  passeiforme,  da
família dos corvídeos; tem especial coloração

predominando  ao  azul  de  diversos  matizes,
com   branco,   creme   ou   preto.   Sua  voz   é
estridente.    A    gralha-azul    é    praticamente
onívora  (do  latim,  omnivoru),   pois  come  de
tudo. Vive aos bandos.

0  pinheiro-paraná ajuda o  homem  a
enfeitar  a vida  dos  brasileiros.  Oremos  para

que   as   novas   gerações   de   compatriotas
tenham   a   alegria   de   conviver   com   essas
encantadoras    árvores,    que    devem    ser
eternizadas    enquanto    durem,    pois    para
sempre só dura o lnfinito.

* Paulo do Rego Monteiro Rocha

Procurador de Justiça do Paraná e membro
do lnstituto Histórico e Geográfico do Paraná



A QLuem Ínteressa?
*Luiz Fernando Delazari

O julgamento do lnquérito n° 1.968-DF,

pelo Plenário do Supremo Tribunal  Federal,  no

qual  se  discute  a  possibilidade  do  integrante
do    Ministério    Público    realizar    diretamente,

mediante procedimento administrativo próprio,

investigações    tendentes    a    formar    sua
convicção,   despertou   a  discussão  sobre  a
legitimidade  do  MP  para  fazer  o  que  se  tem

denominado "investigação".
A par dos argumentos prós e contras,

na  sua  grande   maioria  fundamentados  em
critérios meramente acadêmicos, entendo que
a  discussão  é,  no  mínimo,  inoportuna,  e,  na

sua  essência,  totalmente  descabida,  já  que
tem   como   pano   de   fundo   unicamente   o
interesse  daqueles  que  pretendem  fazer  do
nosso    país    uma    "republiqueta",    onde    o

tr.inômio "PPP" (preto, pobre e prostituta) seja o

único alvo da Justiça.
As   estatísticas   demonstram   que   a

ação  policial  continua  centrada  nas  pessoas
de   camadas   pobres   e   marginalizadas,   os
excluídos das políticas públicas e dos direitos

garantidos pela Constituição Federal.
E,   como   se   sabe,   os   verdadeiros

criminosos   nem   sempre  se  encontram   nas
favelas e nos morros.  Eles estão também nas

próprias  instituições  do  Estado,  em  posições
insuspeitas, lucrando com o tráfico de drogas,

de armas, com a dilapidação do erário através
do  peculato,  da  sonegação,  da  adulteração,
com    a    manipulação    de    procedimentos
licitatórjos,  e  a  tudo  assistem  certos  de  que
essa  discussão  não  os  afetará,  ao  contrário,
somente os fortalecerá.

Daí a inconseqüência do debate, que
se torna vazio, desfocado. Qual a importância

que tem  para o cidadão de bem, trabalhador,
honesto, cumpridor dos seus deveres, se foi o
Ministério  Público que  investigou  e  prendeu  o

facínora   Hildebrando?   0   que   importa   para
esse   cidadão   se   a   "Máfia  do   Sangue"   foi
desmantelada   com    a    prisão    de   vários

envolvidos,  pelo  país  afora,  em  investigação

promovida   exclusivamente    pelo    MP?    E    o
"Lalau", o Luiz Estevão? A resposta é uma só:

isso não tem a menor importância.
0   que   interessa   para  o   povo   é   o

seguinte: a punição do criminoso.
Em    um    país   de   miseráveis,    com

grande  parte  da  população  semi-analfabeta,
passando fome,  que sequer sabe djstinguir o
Ministério Público do Judiciário, o promotor do

procurador,   djscutir  se  o   MP  pode  ou   não
investigar é uma grande hipocrisia.

E    preciso    dar    um    basta    nessa
discussão,  inverter esse  "processo" e ampliar
os    mecanismos    legais    para
aprimorar  o  combate  ao  crime  do
colarinho    branco,     ao    crime

organizado.  Extinguir,  por  exemplo,

as  dificuldades  burocráticas  para a

quebra    do    sigilo    bancário    do
investigado  (que  só  interessa  aos
lavadores   de   dinheiro),   Facilitar   a

obtenção   das   informações  fiscais
dos  investigados  (que  só  interessa
aos    corruptos).    Acabar   com    a
censura velada aos mecanismos de

publicidade    das    investigações.
Enfim,    elíminar    as    dificuldades

legais   para  colocar  na  cadeia  os
corruptos,  pois  esses  mecanismos
somente    a    eles    interessam.
Precisamos,  sim,  ampliar  cada vez
mais    o    leque    de    instituições

fiscalizadoras e com poderes de investigação,

para limitar a corrupção, a roubalheira.
Da forma como as coisas estão indo,

corremos o risco de transformarmos o nosso

país na terra da impunidade absoluta, onde os
interesses da população são desrespeitados
em detrimento dos interesses dos corruptos e
dos bandidos. A quem interessa?

Lu.iz Fernando Delazari
Secretário da Segurança Pública do Paraná



Investígação / apuração crímínal
A QLuem

*Armando Antonio Sobreiro Neto

Antes  de  apresentar  ponto  de vista
sobre   o   tema,    como   premissa   analítica
necessária impõe destacar:

A    OAB    investiaa?    Sim,    inclusive,

dentre outras situações, o exercício ilegal da

profissão  de  advogado.   Poderá,   inclusive,
deixar de dar conhecimento de suas investi-

gações  quando  crer  não  ocorrer  infração
penal.

0 cidadão, jsoladamente. investiga?
Sim,  pois  para  mover  ação  penal  privada,

poderá    coletar    documentos    e
buscar  qualquer  meio  de   prova,
recorrendo  à  polícia  somente  se

quiser.
0  Poder Judiciário  investi-

ga2   Sim,   para   apurar   infrações
penais    praticadas    por    seus
integrantes.

Outros   Óraãos.   além   da

Poiícia, investigam2 Sim, pois além

de   apurarem   questões   de   suas
competências,    muitas    vezes
alcançam crimes.  É o que sucede
com   o   Banco   Central   do   Brasil,

F}eceita  Federal,  Vigilância  Sanitá-

ria, Cpls, etc.
Conclusão:    a   apuração

criminal   é   interesse   de   todos   e
dever dos  agentes  públicos  incumbidos  da
repressão penal, incluindo-se, obviamente, o

MP (que é quem pode processar criminosos

nos crimes de ação pública) .
Aproveitando  o  momento  de  inten-

sos debates provocados por conta de tese

que sustenta a impossibilidade de investiga-

ção criminal por parte do MP tese esta erigida
sob a crença de que a Constituição Federal,
ao  dispor  no  seu  artigo  144,  §  4°,  que  às

ncumbe?
polícias civis incumbem as funções de polícia

judiciária e a apuração de infrações  penais,
estaria   a   estabelecer  função   privativa   de
"apuração criminal",  destaco alguns pontos

para,  no mínimo,  ensejar maior reflexão dos

que sustentam tal tese e se dizem preocupa-
dos com a preservação da Justiça ou com os
direitos dos cidadãos brasileiros.

Há  na Constituição  palavras  desne-

cessárias?  Evidentemente  não!   Quando  a
Constituição   quer   restringir   determinadas

funções  de  Estado,  o  faz  de  forma  clara,
empregando    normalmente`  a    expressão:
"compete  privativamente".  Exemplo  disso  é

o artigo 22, ao dispor que compete privativa-

mente  à  União  legislar  sobre  determinados

temas.  Disso decorre que, quando a Consti-
tuição    quer    restringir    determinadas

FUNÇÕES DO ESTADO, o faz de forma clara,

imperativa,  mediante emprego das palavras
"privativamente"   ou   "exclusivamente".   0  §

4°,  do artigo  i44,  da CF/88,  dispõe que  "às

polícias   civis,   dirigidas   por   delegados   de
polícia de  carreira,  incumbem.  ressalvada a
competência da Uniâo, as funções de polícia

judiciária e a apuraçâo de  infrações  penais,
exceío   as   mí./Í.fares"(grifei).    Onde   está   o

comando  de função  PRIVATIVA?  Se  não  há
na   constituição,    quanto   à   apuração   ou
investigação    criminal,    determinação    de

competência ou função privativa, quem quer

que  pretenda  restringir tal tarefa às  polícias

judiciárjas  estará,  no  mínimo,   "inventando"

preceito não cogitado na Carta Magna.
F]esta   indagar:    a   quem   interessa

proibir  o  Ministério  Público  de  investigar  ou
apurar crimes?

*Armando Antonio Sobreiro Neto Cidadáo

Promotor de Justiça,   Professor  e Escritor.



EE-]I..IIHII
'¢Jr

BHio

`,E

E

Fí

%

E-EE

-1
'11.

-ffli
)

ürHEÊ

111

t+        +         +       E

Íf,

G

1.`

=EE=FEEEH
°°=i:i=EEEE]iEEHHH.    iDEEH==H=D

EL=

Jff

¢

•ltiFE_^:r

E

111

H

fififi


