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EDITORIAL
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A APMP em  F=evista
destaca o  PF]OMED

Sergio F?enato Sinhori
Presidente da APMP

Muitos,  dentre  nós,  têm  demonstrado  interesse  em  conhecer  mais  pormenorizadamente
os  meandros  do  sistema  de  medicina  privada,  hoje  inexoravelmente  vinculada  à  vida  do
brasileiro  de  classe  média.  A  partir  deste  mês  haverá  um  incremento  de  informações  sobre
as  atividades  do  PROMED,  inclusive  com  a  remessa  de  demonstrativo  financeiro  periódico.
Ainda  em  outubro  será  lançado  o  novo  Cu/.z  c/e  Crcc7enc/.ac/os,  que  estará  também  na
Jflr€rfl€Í,  como  parte  de  um  novo  canal  de  difusão  de  informações.

0  PROMED,  não  faz  muito,  passou  por  turbulências  que  determinaram  um  novo
modelo  de  administração.  Hoje,  graças  ao  profissionalismo  empreendido,  aos  critérios
igualitários  aplicados,  à  dedicação  de  seus  diretores  e  funcionários,  um  horizonte  mais
otimista  se  descortina.  Pode  parecer,  à  primeira  vista,  que  certas  medidas  tenham  cunho
excessivamente  formalista.  Ocorre  que,  quando  se  atende  a  um  universo  de  2.200  pessoas,
ou  se  cria  uma  estrutura  sólida,  impessoal,  ou  se  deixa  instalar  um  caos  administrativo  e
financeiro  fatal.  Hoje  não  há  mais  lugar,  especialmente  num  mercado  competitivo,    frio  e
complexo  como  esse  em  que  o  PROMED  atua,  para  assistencialismo  irrefletido  e  extensão
de  benefícios  periféricos  sem  estrita  previsão  de  custos  e  existência  dos  respectivos
recursos.

Os  ajustes  pontuais  que  são  feitos  aqui  e  ali  refletem  a  necessidade  de  compatibilizar
receita  e  despesa  -  esta  sempre  em  perspectiva  de  acréscimo  em  face  da  vertiginosa
evolução  científica  e  tecnológica  da  medicina  e  da  cultura  de  se  consumir  novos  serviços.

0  esmero,  que  às  vezes  desagrada  alguns  associados,  visa  à  absoluta  transparência.  As
exigências  documentais  são  requeridas  pelo  sistema  contábil  e  tributário  -  temos
compromisso  com  nossos  associados,  que  têm  o  direito  de  fiscalizar  a  correta  aplicação  de
sua  contribuição,  e  obrigações  com  a  Receita  Federal.

Embora  algumas  medidas  tenham  sido  amargas,  eram  necessárias.  0  objetivo,
entretanto,  está  sendo  atingido  -  circunstância  que  evidencia  seu  acerto.

A  meta  é  ver  tranqüilo  o  usuário,  e  para  isso  estamos  dia  a  dia  consolidando  a  estrutura
administrativa  e  a  estabilidade  financeira  do  setor,  vital  em  nossa  vida  associativa.  0
reflexo  disso  espelha-se  na  credibilidade  do  PROMED  junto  aos  prestadores  de  serviço  e
no  conseqüente  atendimento  diferenciado  dispensado  ao  seu  quadro  associativo.

0  PROMED  está  se  fortalecendo,  sendo  conduzido  no  rumo  certo  e  pronto  para
garantir  a  saúde  da  família  do  Ministério  Público.

0  PROMED  precisa,  para  manter-se  também  saudável  como  seus  usuários,  da
cooperação  deles  todos,  que  não  são  vistos  como  fonte  de  lucro,  mas  como  parceiros  num
empreendimento  solidário  e  muito  importante.  É  preciso  exigir  documentação  idônea,
zelar  pela  cobrança  correta  dos  serviços,  não  compactuar  com  atitudes  lesivas  ao  nosso
patrimônio  comum.  Quanto  mais  fizermos  valer  nossos  direitos  de  consumidor  mais
respeitados  e  independentes  seremos.
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PROMED:
Garantindo sua Saúde

PROMED
0 PROMED  é  um plano  de

saúde  que  atende  aos  filiados  da

APMP  e  seus  familiares  através

de  convênios,  coberturas  ou
sistemas  de  reembolso,

assemelhando-se  a  um

verdadeíro  Seguro-Saúde.

Nós  últimos  anos,  o  PROMED

ampliou  seu  campo  de  atuação,

garantindo  mais  opções  e
comodidades  aos  associados.

Contando  com  aproximadamente
2.200  usuários,  o  sistema  dispõe

de  1.737  profissionais  (médicos,

psicólogos,  fonoaudiólogos  e
fisioterapeutas),  48  hospitais,  234

clínicas  e  69  1aboratórios

conveníados  (Cu/.a  c7e

Ci.edenciados 98)  ern .odo o
Estado  do  Paraná.

Atualmente  o  sistema  de

gestão  do  PROMED  passa  por
uma  reestruturação  para

melhorar o  seu  desempenho  e
consolidar-se  definitivamente

para  o futuro.  Nas  páginas
seguintes  apresentaremos  aos

nossos  leitores  um  raio-x

completo  de  seu  funcionamento
e  todas  as  vantagens  oferecidas

aos  seus  usuários,  traçando  uma

abordagem geral  sobre  a
situação  dos  planos  de  saúde  no

Brasil.
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Textos:
Marcelo  Miguel

Sergio Renato Sinhori

A  pi.eocupaçâo com  nossa  sãude  e  a  saúide  de  nossa  f:amílía  é  uma
constante.  Os  jntegr'antes  do  Minísté].Ío  Público  do  Estado  do  Pai.an'á

dispóem do PROMED  como uma  arma  para  cornbater esta  preocupação.  Mas
como anda  a  sjtuação do PROMED  e dos  demais planos de saúde no País  ?

Na  Conferência  Nacional  de  Saúde
On-Line,  sob  o título  C/méz pyiopos/a
€m coflsírt/Çz~o,  tratou-se  do tema:
Regulamen[ação dos Planos de Saiíde.
Em estudo técnico sobre  o projeto do
Poder Executivo visando à
regulamentação  dos  "fz/anos € S€Érufios
Pi.ivados  de Assistêncja  à  Saúdc'' ,
oriundo  da Assessoria Legislativa  da
Diretoria  Legislativa  da  Câmara  dos
Deputados,  os pareceristas  Drs.  Hugo
Fernandes junior,  Marcos Tadeu
Napoleão de  Souza e Maurício ]orge
Arcoverde  de  Freitas,  emitiram,  em
junho de  1997,  considerações
importantes  sobre  a  origem,  formas
de  constituição,  inserção no mercado,
postura ética  e  outras características
dessas  empresas,  hoje presentes na
vida de todo brasileiro de classe
média.

Referem,  em breve retrospecto,
que no setor privado de saúde, além
de hospitais,  clínicas  e laboratórios
que não possuem qualquer vínculo
com o SUS,  floresceram,  de foma
bastante  acentuada  nas duas últimas
décadas,  os  chamados  "planos  de
saúde".

A crescente  demanda por tais
"planos"  deveu-se,  por um lado,  ao

processo de unificação e de
universalização  da  assistência  médica
antes ligada,  primeiro,  às  "caixas de
pensão"  e,  posteriormente,  à
Previdência  Social  (INAMPS).  Essa
unificação promoveu a extensão de
cobertura dos serviços de saúde, mas
não foi acompanhada de uma

alocaç`ão  de  recursos

proporcional.  0  resultado foi  a  queda
substancial na quantidade e na
qualidade  dos  serviços  disponíveis,
que acabou por afastar do SUS os
estratos de maior renda e
trabalhadores  de  categorias  mais
organizadas.

Por outro lado,  ocorreu uma
escalada  dos custos  da assistência
médico-hospitalar com  a
incorporação de tecnologias e  com o
crescimento  daquilo que  foi
designado  como  "consumo  médico",
ou seja,  a propensão - e até mesmo o
estímulo à população - no sentido de
consumir  determinadas  modalidades
de exames e de atos médicos,  sem
uma base técnica que  os preceitue.

0 resultado é que mesmo as
camadas  privilegiadas  da  sociedade
não têm condições de arcar com os
custos que uma doença ou acidente
podem representar. Assim,  a
medicina  privada pura  e  simples,  isto
é, aquela em que o produtor e o
consumidor do serviço acertam um
preço e uma forma de pagamento,
praticamente  não  existe  mais,
abrindo-se,  desse modo,  o espaço
para empresas que intermedeiam a
relação  prestador-consumidor.

Esse  subsistema é  composto de
várias  modalidades  assistenciais,  que

podem ser agrupadas nas seguintes
categorias:  medicina de grupo,
sistemas próprios ,  segLiro-saüde,
cooperativas médicas e planos de
adnrinistração.

Outubro   98
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A  seguir,  as  principais
características  de  cada  modalidade.

Medicina de grupo:  constitui-se
de  empresas  que  administram,  sob  a
forma  de  pré-pagamento,  planos  de
saúde  para  indivíduos,  famílias  ou
empresas.  0  contratante  paga
antecipadamente,  no  mais  das  vezes
a  cada mês,  e tem direito à cobertura
de  eventos  previstos  no  contrato,  seja
por  intermédio  dos  serviços  próprios
do  contratado,  seja  através  de  uma
rede  conveniada,  sendo  que,  nesse
caso,  o  contratado  remunera  os
serviços  profissionais  e  hospitalares
prestados.

No  PROMED  são  seus  associados
que  fazem o regulamento,  discutem
em  assembléia-geral,  fazem propostas
e  levam suas  demandas  diretamente
aos  diretores.  Agora  mesmo,  na
assembléia-geral  de  31  de  julho  de
1998,  foi  eleita  uma  comissão  para
atualizar  o  regulamento  geral.
Quaisquer  propostas,  sugestões,
críticas,  poderão  ser encaminhadas  à
APMP,  que as remeterá para análise
da  comissão.  0  trabalho final  deverá
ser objeto de  debate em assembléia
extraordinária  a  ser convocada
exclusivamente  para  essa  finalidade.

Sistemas próprios:  congregam
vários  sistemas  sob  a  forma de  pÓs-
pagamento,  tais  como:  autogestão  na
compra  cle  serviços,  produção própria
de  serviços,  serviços  comuns para
grupos  de empresas  e  auto-seguro de
saúde.

Os  participantes,  empresas  e
respectivos  funcionários,  dividem,  no
toclo ou  em parte,  as despesas  após a
sua  realização,  geralmente  dentro  de
limites  estabelecidos  nos  documentos
de adesão.  É  a modalidacle que
apresentou  o  maior crescimento  nos
últimos  anos.

Seguro-saúde:  restringe-se  a uma
forma  de  financiamento  de  despesas
médico-hospitalares  baseada  em  leis
atuariais  e  nos  princípios  do
mutualismo.  A  empresa  seguradora
compromete-se,  diante  da  ocorrência
de  determinados  eventos  previstos
em contrato,  a ressarcir as  despesas
realizadas pelo  contratante,  dentro  de
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limites  estabelecidos.  É  uma  forma
de  atenção  supletiva  cara,  praticada
por grandes  seguradoras vinculadas  ao
capital financeiro  e bem aceita pela
classe  médica,  uma vez que não
interfere  no  aspecto comercial da
relação  entre  médicos e  pacientes.

0 PROMED opera a partir de um
sistema  misto,  sob forma  de
autogestão,  agregando  principalmente
características de medicina de grupo
e seguro-saúde (temos a

remuneração  de  serviços  contratados
e  conveniados e  também adotamos  o
reembolso  de  despesas  efetuadas
diretamente  pelo  usuário).

0  associado  tem  direito  a
reembolso  de  procedimentos  com
médicos,  hospitais,  clínicas  e
laboratórios  não  credenciados,
inclusive  em outros estados e  países,
desde  que  constantes  da  tabela  da
Associação  Médica  Brasileira  -  LPM
96.

Cooperativas médicas:  essa
modalidade,  representada
primacialmente  pelas  UNIMED,
pretende viabilizar uma  forma  de

Pnrtáet:c:eiri::iâàiodnéa|t::cmei:os.omédico
cooperado  atende  ao paciente
vinculado à UNIMED  mediante  pré-
pagamento,  recebe
proporcionalmente  a  seus
atendimentos,  deduzidas  as

despesas  de  custeio  e,  ao final  do
exercício,  pode fazer jus aos
resultados  da  cooperativa.  Embora
seja  apregoada por seus  defensores
como um sistema  ideal,  sem patrões  e
sem interferência  na atuação do
médico,  na prática,  para  o
consumidor de seus serviços,  a
cooperativa pouco ou  nada  difere  das
"medicinas  de  grupo".

Plano de administração:  nesse
caso  a empresa  contratante paga a
uma terceira  empresa,  a
administradora de planos,  os  custos
da  atenção mais uma taxa de
administração,  sendo  portanto  uma
forma  de  pÓs-pagamento.

Assemelha-se,  no geral,  ao
serviços  próprios,  com uma
administração  contratada,  sendo
pouco  significativa  em termos  de
cobertura  e  de faturamento.

Há,  entre Associações  de
Ministério  Público  e  Magistratura
Estaduais,  exemplo desse tipo  de
serviço,  sendo que  as  administradoras
de planos cobram,  em média,  150/o da
arrecadação geral  dos  associados  para
gerir o sistema,  que,  entretanto,  não
oferece  consultas  médicas  ou
tratamentos  em  psicologia,
fonoaudiologia  e  outros.  0 cusfo
operacional do PHOMED , pela
adminlstração pfópria e não
remunerada do Conse]ho Díi.etor,
composto apenas de assocí'ados,  gira
em [oi.no de 3% ao mês.

1/4  da  População

Estima-se que nos dias de hoje  o
setor supletivo cubra  cerca  de 40
milhões  de pessoas  no Brasil,  isto é,
algo em torno de  20 ou  25°/o da
população,  sendo  que  nos últimos  10
anos o crescimento do  setor foi
exponencial.  Embora parte  dos
empresários  e  interessados  no  setor
afirmem que  tal  modalidade  não
apresenta custos para o Estado  e,
adicionalinente,  representa  uma
desobrigação do SUS  para  com cerca
de  1/4  da população,  tal tese merece
alguns  questionamentos.

0 primeiro deles,  referente à
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ausência de custos para o Estado,
oculta o fato de que as empresas que
oferecem planos de saúde a seus
servidores repassam os custos desse
benefício para seus preços finais. A
atenção médica desse grupo, na sua
maioria constituído por pessoas de maior
renda, é custeada, portanto, por toda a
sociedade, de foma claramente regressiva.

Aumenta essa regressividade o fato de
que tais despesas são entendidas pela
legislação tributária como custos
operacionais das pessoas jun'dicas e
dedutíveis das pessoas fisicas e, desse
modo, pemitem o abatimento para fins
de cálculo do imposto de renda a pagar,
comtituindo-se num claro incentivo fiscal.

Ainda em relação ao custo para o
Estado,  não se pode esquecer que
muitos dos beneficiários da atenção
supletiva são trabalhadores de Órgãos
públicos e de empresas estatais, sendo,
assim, uma despesa cuja origem são os
orçamentos da União, dos Estados ou
dos Municípios, confome o caso.

Quanto à liberação do SUS de
atendimento dos cidadãos cobertos
pelo subsistema supletivo,  a simples
leitura da maioria dos contratos de
adesão revela a inconsistência do
argumento.  Os planos,
majoritariamente,  impõem a seus
associados inúmeras cláusulas de
carência e de exclusão. Tanto umas
quanto outras visam a proteger a
empresa da obrigação de custear
procedimentos caros, de arcar com as
despesas de doentes crônicos e mesmo
de eventos nem tão caros, nem de
longa duração,  como partos.

Por meio dos prazos de carência e
das exclusões,  o setor supletivo desvia
para o SUS numerosos pacientes,
diminuindo seus custos, aumentando
seus lucros e jogando sobre os ombros
do Estado as despesas com atos de alta
tecnologia.

Ademais,  como muitos dos planos
são oferecidos por empresas a seus
seividores apenas enquanto
pemaneçam em seus quadros, é regra
geral,  diante de uma patologia crônica,
de grave prognóstico,  ou profissional,
que o trabalhador seja demitido e tenha
que procurar os serviços do SUS.

Nesse sentido, a atenção médica
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oferecida pelas empresas cumpre
um papel extremamente valioso para os
empregadores.  0 primeiro deles refere-
se ao de selecionar mão-de-obra mais
hígida,  com menor probabilidade de vir
a gerar problemas futuros, quer no que
tange ao absenteísmo, quer no que
conceme à produtividade.  Essa prática
tem sido alvo,  inclusive,  de grupos
feministas, já que,  segundo esses
grupos,  seria através de exames dessa
ordem que se procuraria preterir a

"0 PFIOMED, pela

sua natureza de

cunho associativo,

não incide nesses

conflitos de

interesses entre o

lucro da empresa e a

segurança do usuário"

admissão de mulheres ainda não
esterilizadas e,  portanto,  com riscos de
engravidar.

Secundariamente,  objetiva ao
controle da força de trabalho
empregada,  analisando a ocorrência de
patologias,  de licenças para tratamentos
de saúde, faltas, etc., podendo prever,
desse modo, com rapidez casos que
demandarão maiores gastos.

Outro aspecto é o referente ao
retomo do empregado doente ou
acidentado mais prontamente ao seu
posto, abreviando o período de licença
que, no entender dessas empresas,  seria
por demais longo quando concedido
pelos  serviços públicos.

Por fim, esses serviços servem como
atrativo,  como uma proteção adicional
concedida pela empresa,  e,  assim,
funcionam como elemento de

diferenciação na  concorrência pela
mão-de-obra  qualificada.

Redfflmçôes no PRmoN

Do ponto de vista legal, essas práticas
não podem ser contestadas, por inais
condenáveis que sejam sob o aspecto
ético, tanto médico, quanto social. A
principal contestação, todavia, prende-se
ao seu interesse para a coletividade. Em
piincípio, o controle da higidez da força
de trabalho, a diminuição do absenteísmo
e o "marketing" interempresarial são
assuntos que dizem respeito apenas e
tãosomente a cada empresa, não sendo
justificável a utilização de recursos
públicos para o seu financiamento, que é
o que oconie com o incentivo fiscal
atualmente existente.

No que conceme às principais
reclamações dos beneficiários dos
"planos de saúde", infomações obtidas

junto ao PROCON-DF dão conta de que
a maioria dos casos que apoftam naquele
órgão referem-se a: devolução das
impor[âncias pagas com consultas e
exames médicos abaixo do estipulado
em contiato, na modalidade conhecida
como "livre escolha"; tentativa de
exclusão arbitrária de procedimentos e
patologias da cobertura oferecida;
aumentos abusivos de preços das
mensalidades ou prêmios, momente no
que se refere a beneficiários que atingem
idades mais avançadas; e recusa em
cobrir detenrinadas patologias sob a
alegação de se tratar de "doença
preexistente".

0 PROMED, pela sua natureza de
cunho associativo, não ricide nesses
conflitos de  interesses entre o lucro da
empresa e a seguiança do usuário. Vela,
isso sim, para que o dinheiro de seu
associado lhe garanta os melhores e mais
variados serviços. Toda sua política
administmtiva-financeira é voltada para
um objetivo: rnanter o equilíbrio entre
receita e despesa, tirando o máximo
proveito dessa equação em prol da
fàmflia do Ministério Público. Por outro
lado, goza de Ótimo conceito entre os
prestadores de serviços (profissionais e
estabelecimentos de saúde), porque,
sendo exigente, paga dentro de bons
patamares de preços e rigorosamente em
dia. Isso tem como conseqüência o bom
ni`vel de atendriento a seu quadro de
contribuintes.
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Quais as  principais
vantagens do PROMED

0  PROMED  sabe  que  sua  saúde
não  tem preço,  por  isso  assegura  a
você  e  sua  família  assistência  médica
e  hospitalar  especial.  E  você  não

paga  mais  porque  o  PROMED  é  seu.
Tudo  o que  é  arrecadado  retorna  em
seu  beneffcio  ou  é  investido  na
formação  de  um fundo para sua
tranqüilidade.

Compare-o  com  qualquer  dos
grandes  planos  de  saúde  do
mercado  e  você  facilmente  concluirá
que está  muito bem servido - e
fazendo  uma  boa  economia.

Seu  sistema  é  familiar.  0
PROMED  assiste  ao  membro  do
Ministério  Público,  ativo  ou  inativo,
tenha  ele  ou  ela  a  idade  que  tiver,
sem  discriminação  de  faixa  etária
(temos  usuários  com  menos  de  25  e
com  quase  90  anos).  Atende  os
filhos  desses  profissionais,  também
independentemente  de  sua  idade

(até  24  anos,  cursando  faculdade,  é
dependente;  depois,  pode
permanecer  como  sócio  facultativo.
Atende  os  filhos  dos  filhos,  até  a
maioridade.  Atende  suas  viúvas  e
viúvos.  Atende  seus  pais.  Não  falta
ninguém.

Quem  ingressa  no PROMED  logo
após  iniciar  a  carreira  é  dispensado
de  qualquer  carência.  0  que
nenhum  outro  plano  oferece.  Em
obstetrícia,  por exemplo,  a  carência
nos  planos  de  saúde  comerciais  é  de
15  meses.

Não  há  exclusões  por  alto  custo
ou  decorrentes  de  doenças  pré-
existentes.  E  essa  é  uma  das

questões  mais  polêmicas  e  sensíveis
no campo  da  medicina privada - e
dos  maiores  motivos  de  insatisfação
dos  consumidores.

Compare=
A famflia de um Promotor de justiça

de entrância final,  composta de quatro
pessoas, estando o casal entre 40 e 59
anos e os dois filhos (um de cada sexo)
tendo até 19 anos, paga ao PR0nffiD,
por toda essa cobertura, o total de R$
337,77.

No plano Uniplan 2000, da UNIMED,
por exemplo, considerando a opção
pelos melhores módulos (cuja cobertura
é inferior à do PROMED), essa familia
gastaria R$ 701,04. Há também uma taxa

de  inscrição,  correspondente  à
mensalidade.

Ainda assim, não teria algumas
importantes coberturas,  como
tratamento psicológico,  de alcoolismo,
de drogatização,  RPG e fonoaudiologia,
patologias crônicas ou congênitas e
muitos  exames.

Fundado em sistema de equilibrio e
auto-sustentação das categorias,  temos
hoje o seguinte Plano de Custeio:  Í Ve/ã
os quad[os na página segiiinte)

1®,, DnETOREs                                                         FUNcioNÁF}ios

Sonny Martins  carneiro,  Joselita                  Viviane e  Márcia (área administrativa e
Becker de Araújo Barbosa e  Milton        atendimento),  Pedro  paulo  (informática),  Jorge

Couto costa                              (superintendente),  prestação de serviços Dra.
Flora  (médica auditora)

Para falar com o   PROMED ligue (041) 352-2855

Outubro    98

0 que pensam
os médicos

Além   de   todos   os   benefícios

que   o   PROMED   concede   aos
seus   associados,   os   médicos   e

prestadores        de        serviços
pertencentes à área de cobertura
também   clemonstram  satisfaçâo
com  o  PROMED,  o  que  resulta
em  um  atendimento  mais  eficaz
e   satisfatório   para   você   e   sua
família.   Confira   o   que   pensam
alguns  médicos:

"Acho   que   o   Promed   é   um

convênío   de   bom  padrão   no
sentido  de  re]acionamento  com
os   médicos.   Além   disso   ele   é
desbui.ocratjzado.  A  maíoi.ia  dos
médicos   do   convênio   estão
muito   satisf.ejtos."

]ülio   Cezar   Uili   Coelho,
Gastroenterologista

"Apesaf   de   estar   há   pouco

tc'mpo lígado ao convênjo, posso
dízer   que   estou   satísfeito.   0
Promed é  um do`s  convênios qi}e
mais   respeita   o   méclico   em
tei.mos  financelros.  Não  tenho  o

que  i-eclamar.  0  que  me  satlsfaz
é     atender    ao     público     do
convênio que são pessoas ligadas
ao Ministério Públjco e  de  ótlmo
nível.„

Edgard  D'Avila  Niclewicz,
Endocrinologista

"0 Promed é um convênio que

tem  funcíonado  bem.   Não  [em
atraso de pagamento e paga uina
tabela  me]ho[  do  que  os  outi.os
convênios . "
Mário  Massatomo  Namba,

Ortopedista
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`  CATEGOF]IA                                    ALÍQUOTA
BASE DE CÁLCULO

Titular              Cônjuge Filhos

Sócio  principal                                              3,o%                     i ,oo/o 0,5O/o* 0 titulai e o cônji)ge contiibuem sobre o
venclmento báslco  + verba de iepfesenü3ção

=FZ$33,78 do cargo ocupado pelo títula[.

Sócio facultativo                                                 2,Oo/o                 2,oo/o 1 , 0 O/o  *
Todos contribuem sobile o vencimentobásjco+vei.baderepresentaçãodo

=F]S135,11        =F]$135,11 =R$67,56 Pi.omotor de ]ustjça  de entrância fiina].

Dependente especial                                    3,oo/o Contribui  sobi.e o vencimento báLsico+  vei.baderepiesentaçãodoPromotorde]ustiçade

=Ft$202,67 enti-âncla  fiiinal.

Viúvas (os)                                                           3,oo/o 1,OO/o  *
As viúvas (os) contribiiem sobre ovencím€iitobásíco+verbaderep[esen[ação

=F=$67,56 do cai.go sobi.e o qua] recebem a pensão.

±aL Para  os  filhos  dependentes,  em  qualquer  das  categorias  acima,  vigora,  como  base  de  cálculo,  o
ve#cj`mc.flío  b2'zsj.co  +  vc]rba  c7e r€prc's€níaça~o do  Promotor de ]ustiça de entrância final.

No gráfico ao lado, você poderá
avaliar como é significativa a atuação
do PR0hffiD em seu segmento:

Considerado o número de usuários,
temos uma das maiores redes de
profissionais  (médicos,  psicólogos,
fonoaudiólogos  e  fisioterapeutas),
hospitais,  clínicas e  laboratórios
credenciados, em todo o Paraná:

PROMED

Usuários                                  2.178

Profissionais                          1.737

Hospitais                                     48

CI ínicas                     234

Laboratórios 69

A gama de
serviços  prestada  no
mês  de  agosto  de
98,  mostrando
números  gerais  de
atendimentos  e
despesas
correspondentes  a
cada  rubrica,  dá  a
dimensão  atual  do
PROMED:

seLSScK3s  de

psicologia cus[eadas
enüe os ineses de

janeiro e meados de
seóembro de 1998 =

2.924 consultas,
aüngindo o valoi de

R$  116.960,W.

8       AEM:MviEA

Plantão  PF]OMED
24 horas

995-2442
(JOF]GE)

Consultas Médicas
=814

Cheques exame
Psicologia

=410

Fonoaudiologia
=29

Fisioterapia

447 cheques consulta

138 cheques consulta

15 cheques consulta

cheques consulta

Hospftais-intemações

(convênios)
Honorários médicos (convênios)

Hospítais,  intemações,  honorários

médicos, Fisioterapia e

exames laboratoriais (reembolso)

Materiais  cirúrgjcos

Anestesistas  (Coopan)
Despesas  administrativas  .  Próteses  e  materiais  alto  custo

Custo de pessoal
Total

367 reembolsos

272  reembolsos

14  reembolsos

39.900,00

35.831,38

16.400,00

1.160,00

4.115,00

117.026,53

45.891,21

29.454,90

8.731,52

9.148,40

9.146,11

4.376,07

321.181,12
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Veja  ao  lado  o  quadro  de

coberturas,  que  é  apenas

ilustrativo  e  não  esg()ta  os

benefícios  concedidos,  e  compare

com  outros  planos  cle  saúde.  Você

não  vai  encontrar  nacla  tão  amplo.

E,  obtendo  menos,  pagará  mais.

Faça  as  contas.

Veia  ainda  estes  benefícios:

Ti.a[amentos  psíquiátricos  e  psicológicos.
Fisio[ei.apia.
Cirui.gias ofta]mo]ógícas de míopía e
hipemetropia  (laser).
Fonoaudiologia.
RPG (Reeducação Postural Global).
Tiatamen[os  de alcoo]Ísmo e  d[ogatização.
Patologias congênítas e ci.ônicas.
26 consultas anuais i)or pessoa.
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i>   Análises  clínicas;  eletrocardiograma  convencional,  eletroencéfalograma;
exames  citopatológicos  e  exames  radiológicos.

+            Internações  clínicas,  cirurgias  ambulatoriais,  exames
anatomopatológicos  (anatomopatológico  pré-operatório,  anatomopatológico  por
órgãç>,  biópsia  ou biópsia  aspirativa,  revisão de  lâmina,  imunoperoxidase por
anticorpo primário),  ato  da  coleta de punção biópsia aspirativa por agulha fina,
de  estruturas cutâneas (cisto  epidérmico),  ato de  coleta  de punção  biópsia
aspirativa,  por agulha fina,  de  Órgãos  ou  estruturas superficiais  (mama,  tireóide,
etc.),  ato de  coleta de punção biópsia aspirativa,  por agulha fina,  de estruturas
profundas  ou  intracavitárias  (tórax,  abdominal,  osso,  etc.),  hibridização
molecular (por  oncogem  pesquisado),  eletroneuromiografia,  endoscopia,
exames  e  testes  otorrinolaringológicos,  exames  e  testes  oftalmológicos,  testes
ergométricos,  ultra-sonografia(inclusive  obstétrica).

i}             Internaçôes  cirúrgicas em geral,  inclusive  cardíacas,  obstétricas e
oncológicas,  provas  de função  pulmonar,  litotripsia,  hemodiálise  e  diálise
peritonial,  inclusive  os  casos  crônicos  agudizados.

+            Internação hospitalar em apartamento de luxo,  com acompanhante,
alimentação  dietética  ou  normal,  serviços  de  enfermagem,  taxas  de  salas,
material  de  sala,  exames  complementares  especializados  para  diagnóstico,
controle de tratamento e evolução de doenças que tenham motivado a
internação,  anestésicos,  oxigênio,  homoterapia e  U.T.I.  (Unidade  de Terapia
lntensiva).

+            Obstetrícia ( analgesia de parto,  cerclagem do colo uterino,
cesariana  com histerectomia,  curetagem após  aborto,  histerectomia  puerperal,
inversão uterina-curacirúrgica,  parto  múltiplo,  cirurgia  da  prenhez  ectópica,
ultra-sonografia  obstétrica,  parto via baixa,  cesariana,  assistência  ao recém-
nasciclo  (até  60  dias,  independente  de  inscrição).

i>             Densitometria  óssea,  testes  alergológicos,  ecocardiograma  uni  e
bidimensional,  com  doppler convencional  (colorida  ou  não),  hemodinâmica
terapêutica,  holtor cardíaco,  holter de  pressão,  eletroencefalograma  com
mapeamento  cerebral,  eletroneuromiografia,  potencial  evocado,  polissonografia,
medicina nuclear,  cintilografias,  provas de função pulmonar,  radiologia
intervencionista,  neuro-radiologia,  ressonância  nuclear  magnética,  tomografia
computadorizada,  ultra-sonografia,  vídeolaparoscopia  cirúrgica,
videolaparoscopia  diagnóstica,  quimioterapia,  radioterapia,  distúrbios  de  sono,
epilepsia - tratamento  cirúrgico  com  eletrocorticografia,  neuro-cirurgia,
angioplastia.

i}             Materiais de  alto  custo:  próteses  cardíacas  (marcapasso  cardíaco

programável  com telemetria,  marcapasso  cardíaco  câmara  dupla,  prótese valvar
mecânica de  bola,  prótese valvar biológica,  anel para aneplastia valvular,  prótese
valvular mecânica de duplo folheto,  prótese mecânica de baixo  perfil -  disco - e
endo-prótese  intracoronariana - sÍ€flr);  próteses  ortopédicas  (de  quadril,  de
joelho  e  ombro,  prótese  oftalmológica,  lente  intra-ocular);  válvulas  (válvula
duplo folheto mecânica - marca ATS,  válvula duplo folheto mecânica - marca
St. ]ude,  válvula mecânica - não duplo folheto - marca Omniscidnse,  válvula
cardíaca  mecânica duplo folheto - marca Medtronic;  alimentação enteral e
parenteral;  microcirurgia  reconstrutiva  (inclusive  transplantes  e  implantes).
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GALERIA APMP

Procui.ador de

justiça Mauro
França e

esposa

Aconteceu  no  óuffef Ilha  do  Mehl,  em  Curitiba,  o  animado  jantar

de  confraternização. marcando  o  reinício  das  atividades  funcionais

em  agosto.  Cerca  de  250  colegas  e  familiares  estiveram  presentes,  e

a  maioria  mostrou  bons  dotes  na  dança.  Outros  na  degustação.

A APMP, seguindo  sugestão  de  seus  associados,  tem variado  o

local  dos  jantares,  tornando-os  mais  atrativos  também  quanto  à

animação  musical.  Em  janeiro  haverá  sorteio  de  brindes,

oferecidos  por  nossos  fornecedores  comerciais.  As

+0   APMP
EIVI  REVISTA

festas  têm  sido  descontraídas,  sem

formalismos  e  agregadoras  de  nosso

quadro  associativo.

Rui  Barbosa  Corrêa  Filho,
Sergio  Sinhori,

Gláucio  Antônio  Pereira  e
Milton ]osé  Furtado
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Ministério Público de 1:odo o
mundo reúneise na lrlanda

A Associação  lnternacional  de
Promotores  Públicos  (/flí€maír.or}a/
Association of Pi.osecutors -  IAP, err+
sua versão  original),  realizou  em
Dublin,  capital  da  República  da
lrlanda,  entre  os  dias  lQ  e  5  de
setembro,  sua  3a  Conferência Anual  e
Encontro Geral,  sob  o tema central
.5écri€Í  Críí7]€L5',  reunindo
representantes  dos  Ministérios
Públicos  de mais de 60 países,  dos
cinco continentes.  Criada  em junho  de
1995,  nos  escritórios  das  Nações
Unidas  em Viena,  na Áustria,  a
associação  foi  formalinente  instalada
em Budapeste,  na Hungria,  em
setembro  de  1996,  por ocasião de  seu
primeiro  Encontro  Geral  e  Conferência
Anual.  Em  1997,  em  Otawa,  Canadá,
realizou-se  a  2a  Conferência  e
Encontro Geral.  Tem como associados

procuradores,  promotores,  serviços  de
execução e  associações  de  membros
dos  Ministérios  Públicos  dos  vários

países.

A aLssociação  propõe-se  a  ser uma
resposta  à  crescente  demanda  sentida
pelos  membros  do Ministério Público
clas  cliferentes  nações  por uma  maior
organizaçào  internacional  e  efetivo
reconhecimento  do  papel  principal
que  lhes  cabe na administração da
justiça  criminal.

Muitos  governos  e  agências  de
coação  da  leí  criminal  já  reconhecem
a  importância  da  entidade graças a
seu  potencial  na  luta contra  os  crimes
graves.  Tem por objetivo fundamental
a promoçào efetiva  de  ações
executórias  nos  mais  altos  níveis  da
administração  da  justiça  criminal  e  da
completa  e  rápida  cooperação
internacional  nessa  matéria,  além  da
assistência  a promotores  e

procuradores  no  estabelecimento  de
intercâmbio para o  combate  às
atividades  criminais  regulares,  as
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À  abertLii.a  cla  33  Conf;erêncía
Anual da IA:P , i-ealizada no
Dublín Castle,  coinpareceu o
Primeíro Mínistro cla  Repúbljca
da lrlanda,  Mr.  Bei.tie Athern.

organizadas  e  as  transnacionais.
Visa também desenvolver técnicas e
procedimentos  para  o enfrentamento
dos novos desafios propostos  pela
criminalidade  de  alta  tecnologia,

promover o  exame  de direito criminal
comparado,  especialmente  no  campo
processual  e  a  análise das  reformas
judiciais.

A  SISTEMÁTICA  DO

ENCONTRO

Os  trabalhos  foram encaminhados,
a  cada  dia,  preliminarmente,  mediante
a apresentação de um painel onde

Por
Sergio Flenato Sinhori,

Presidente da APMP

personalidades  do  Ministério
Público  de  países diversos  induziram a
discussão  de  casos  pré-selecionados,
relatando a forma  como seria
desenvolvida  a persecução em seus
países.  0  que  se viu,  entretanto,  foi a
maciça  indicação  de  representantes
dos  países  desenvolvidos para  a
relatoria  desses  casos:  Inglaterra,
Suécia,  EUA,  Canadá,  Holanda,  etc..

Terminadas  essas  sessões
introdutórias,  formaram-se  cinco
diferentes grupos de trabalhos,  aí sim
mesclando  profissionais  dos  mais
diversos e distantes  países,  que
passaram a  debater (inclusive  com
tradução  simultânea  em  inglês,
francês,  alemão e  espanhol),  as
peculiaridades  daquele  caso  específico
nos  seus  países,  dando uma visão
geral da  legislação,  abordando  temas
de  direito  material,  como prescrição  e
decadência,  existência  ou  não de
legislação  especial,  e  temas

processuais  sobre  métodos  e  recursos
de  investigação,  ação  penal,  sistema
de penas e sua execução.

Dentre  os  casos  mais debatidos e
que emergem com muito interesse  na
comunidade  internacional  dos
Pr.c)s€cufor5,  ressaltam-se  os  de
pedofilia  e  abuso  sexual  contra
crianças  e  adolescentes,  inclusive
através  da  exploraçáo  de  imagens
(vídeos,  fotos  e  j.r]f€yr2ef),  a

generalidade  da  pornografia  infantil  e
juvenil  e  o  turismo  sexual.

Observou-se  que nos  países  ricos
os  colegas tratam esses temas sob  a
estrita  ótica  da persecução penal,
abstraindo,  em suas  considerações,  a
abordagem sobre  as causas  que os
determinam.  Vê-se que  a noção do
cotidiano nos países  do terceiro
mundo é desconhecida - e,  se
conhecida,  ignorada.  A idéia
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Associação  lnternacional  de  Promotores  Públicos

Integrante.s da delegação brasileira i.ecepcionados pe]o
Presídente do Comitê Executivo da Lri+erTx2L+iorxal
Association of Prosecutors e Director of Public
Prosecutions,  Ireland,  /14r.  Ea/z7omrz /t4l.  Ga.rT7€s,  que apíz/-ec.€
ao alto, ladeado pelo Dr. Geraldo Brindeíro.

generalizada  é  a  de  que,  por
exemplo,  a prostituição de uma jovem
(de  16 anos,  suponha-se,  posto que há
responsabilidade  penal  nessa  idade
em alguns países)  deve  ser tratada
rigorosamente  sob  a  Ótica  criminal,
como se  a concluta  decorresse  de  livre
e  deliberada opção.  Nós,
representantes  brasileiros,  fizemos
múltiplas  e veementes  intervenções
(tendo como porta-voz a  Dra  lvana
Farina),  demonstrando  que  o drama
social pungente vivido  no país exige
uma  investigação  multidisciplinar
dessa  atividade,  em que crianças  e
jovens são explorados e a que se
submetem para fugir da fome e das
precárias  condições  de  sobrevivência,
que os remetem para longe dos
padrões de dignidade humana
desfrutados  especialmente  pela
maioria dos  europeus e  americanos  do
norte.

Enfatizamos  também a  necessidade
de se combater o turismo sexual a
partir dos países emissores de  turistas,
onde  hoje  proliferam agenciadores
cujas  organizações  estimulam essa
atividade,  deletéria  para  os  estados
receptores,  como o  Brasil.

i2    AEMMvipA

É  evidente  que  outros abismais
contrastes  ficam cruamente  expostos,
bastando  citar a  incipiente  estrutura
investigatória  da  polícia,  do  Ministério
Público e judiciária  de que  dispomos

frente  aos  requintados  e  por vezes
perdulários  o/Tr'c€Lç dos  países
desenvolvidos  (imagine-se  que  o  custo
de uma investigação do  caso  C/irifofl x
/14lofl/.ca  ZeTv:jhsÀr. daria  para  bem
aparelhar centenas  de  delegacias,
promotorias  e juizados  no  Brasil).

A TRADIÇÃO  DA

CO"OW ZA Wr

Essa  é  uma  das  mais  sensíveis
diferenças  obseivadas  no  tratamento
dos  casos  analisados:  pela  origem do
direito  anglo-saxão  busca-se  definir
um padrão de atuação para
determinado  cc?s€,  que passa  a  ser o
paradigma  aos sucessivos  que  se
assemelharem,  criando  o  necessário
precedente.  Daí,  talvez  por adotarem
o sistema  de  corpos  legais e  códigos
de raiz romana,  as  ausências de países
de direito latino e  católico,  como
ltália,  França  e  Espanha.

A  Cor?2/72on /aw representa  a
tradição jurídica  inglesa,  compondo
um conjunto de normas que nascem
com a própria história  do povo  inglês
e se conjugam com as dos diversos
povos  que invadiram a  ilha britânica  e

Sergio Renato Sínhori  (APMP/CONAMP),  Twilliam
Mui.phy (New York/USA),  Ivana Fafína (CONAMP),
Henrique Monteiro (Procurador-Geral da República de
Cabo Verde) e Cláudío Barros SIlva (RS/CONAMP).
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A  Procuríidorzi-Geríil  cla  SLiécia,  íio  ]'.iclo  cJe  coleg'ciLs  cle  seLi
i)aís e dcjs i.epi.esent'antes b[asileifos Gei.aldo Bi-indeíro
(PGR),  Sergio Ren'ato Sínhori (APMP/CONAMP) e Cl'áudio
Bai-i-os Sílva (RS/CONAMP),  no pãtio do Caste]o de Dublin.

deixaram com suas  culturas
primitivas  também  fragmentos  de  suas
regras.  Agrupam-se  assim norm`as  de

povos  anglo-saxônios,  celtas (que
exerceram domínio também na
lrlanda),  romanos mesmos  e
normandos,  enriquecendo  com suas
interpretações judiciais  o  estudo  de

juristas e  doutrinadores  (a  /cx Í€/.Á£e,
direito  independente  clas  outras
culturas jurídicas  européias que  o
povo  inglês,  especialmente,  cultua
como  dogma).

A  cultura  jurídica  norte-americana,

por sua vez,  herdou  o uso da doutrina
do  sízrie c7€c/.sr5 da  tradição  inglesa  da
common /aw.  No princípio seguiram
os  precedentes  ingleses,  desligando-se
deles  paulatinamente  para formar um
sistema jurídico baseado no direito
casuístico  americano,  pinçado  de  seus
estados  confederados.  Mas,  como
demonstrou  o Professor Charles D.
Cole,  da Universidade Samford,  não é
incomum ainda hoje  que uma corte
estadual  americana use  o  direito inglês
como autoridade persuasiva quando
não  exista nenhuma  outra  autoridade.
Esse autor,  sabedor que no Brasil há
uma  emenda constitucional  que
poderá  estabelecer súmula  vinculante
na  cultura jurídica brasileira,  pondera,
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fluente  ano,  que  esse transplante
do  conceito  de  prececlente  americano
para  outras  culturas  jurídicas  poderia
demandar uma  reavaliação do  método
de  ensino  jurídico  adotado.

Importante  registrar que  a
existência  de  legislação  especial  para
a tutela  de  interesses da criança e do
adolescente  no  Brasil impôs,  entre
promotores  da  Europa e EUA,
especialmente,  a  perplexidade  quanto
à vulnerabilidade  psicológica  que  aqui
reconhecemos em seu favor para
protegê-los - na hipótese,  por
exemplo,  de vítima  de  crimes  sexuais,
onde o eventual consentimento da
criança  é  irrelevante.  Notamos uma
forte  resistência  contra  alguns
princípios  consagrados  em nossa
legislação  como  a presunção  de
violência,  em primeiro plano,  e  a
autenticidade  do  relato da  criança,
secundariamente. juristas  e
educadores  holandeses  presentes
combateram,  de outro lado,  a
submissão  da  criança-vítima  à
multiplicidade  de  entrevistas  e
avaliações  por  cLxp€fís de  áreas
distintas,  sob o argumento de que  a
insistência  seria  assimilada  como
descrédito,  gerando  confusão e
retraimento da criança diante  da
inquisição  estatal  prolongada  e
multidisciplinar.

DELEGAÇÃO  BRASILEIRA

0  Brasil  esteve  representado no
Comitê Executivo pelo Dr.  Geraldo
Brindeiro,  Procurador-Geral  da
República,  tendo  como  membros
Helenita  Amélia  Caíado  de  Acioli,  Ela
Castilho,  Sandra  Cureau,  Carla
Veríssimo  De  Carli, ]oão Batista  de
Almeicla, ]osé ]úlio  dos  Reis,  Eduai.do
Kurtz  Lorenzoni,  Miguel  Frauzino
Pereira,  Franklin  Rodrigues  da  Costa,
Mario ]osé  Gisi,  Maria  Eliane  Menezes
de  Farias,  Roberto  Luiz Thomé,  Rafael
Valentino  (do Ministério  Público
Federal), jeferson  Luiz  Pereira  Coelho
(Ministério  Público  do  Trabalho),
Kleber de  Carvalho  Coelho
(Procurador-Geral  do  Ministério
Público  Militar),  Hamilton  Carvalhido
(Procurador-Geral  de ]ustiça  do Rio  de
]aneiro),  Humberto  Ulhoa
(Procurador-Geral  cle Tustiça  do
Distrito  Federal).

Inscreveu-se  como  entidade,
representando  as  associações  do
Ministério  Público  brasileiro,  a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL D0
MINISTÉRIO Ptn3IICO -CONAMP,
convidada  dias antes do  evento pelo
Procurador-Geral  da  República,  Dr.
Geraldo Brindeiro,  e que,  em reunião
plenária  em Brasília,  indicou  como
seus representantes lvana Farina,
Promotora de ]ustiça de Goiás  (Vice-
Presidente  da Conamp),  Cláudio
Barros Silva,  Sub-Procurador-Geral
do Rio Grande do Sul (Assessor da
Conamp) e Sergio Renato Sinhori
(Presidente  da Associação  Paranaense
do  Ministério  Público).

PROPOSTAS  BRASILEIRAS

Alguns  pontos  foram destacados
pelos representantes da CONAMP,
basicamente  quanto  às matérias  que
no Brasil  sâo de atribuição dos
Ministérios  Públicos  Estaduais,  e,
felizmente,  mereceram citação  nos
relatórios  da  Conferência.  Pleiteamos
que se dê realce, no próximo evento,
mais à cooperação intemacional que
aos procedimentos criminais adotados
nos países participantes;  dedique-se
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maior amplitude na cognição da
realidade social dos países do terceiro
mundo;  dê-se conhecimento prévio dos
casos a serem abordados, visando à
preparação de relatórios
circunstanciados por profissionais das
respectivas áreas de atuação, em todos
os países;  promova-se maior equilíbrio e
integração na discussão dos sistemas
jurídicos da  Con2mon Zzw e  C/.vz/ ZÍzTw;
paute-se a discussão de temas
associativos,  abordando-se  a integração
dos membros dos Ministérios Públicos
às entidades representativas,  a atuação
de caráter sindical e junto aos
Parlamentos na elaboração legislativa
(proposta acentuada por Ela Castilho,
Presidente  da Associação Nacional  dos
Procuradores da República).

CINQUENTENÁRIO  DOS

DIREITOS  HUMANOS  E

PREPARAÇÃO DA 4a

CONFERÊNCIA ANUAL

0 encerramento da 3a Conferência
Anual da Z4P, no sábado,  5 de
setembro, teve como corolário a
Cerimônia cle Celebração do  50Q
aniversário da  Declaração Universal dos
Direitos Humanos promovida pela
Organização das Nações Unidas.

Com base em questionários
respondidos anteriormente por vários
países,  Minoru  Shikita,  Vice-Presidente
da lntemíitional Association of
ProLs`ec`[/forLsi,  editou,  durante  o  Encontro
Geral de Dublin, uma compilaçào sobre
os serviços de promotoria no mundo.  0
Brasil,  que pela primeira vez contou
com representantes  clos  Estados-
Membros,  recebeu mençào quanto à
estruturação de seii  Ministério Público
Federal,  ficando sob responsabilidade
da CONAhff a inclusão do perfil
institucional estadual para  a próxima
Conferência Mundial,  a ser realizada em
Pequim, na China, em 1999, mediante
atenclimento ao questionário específico
a ser produzido.

Com vistas à organização da
próxima conferência anual,  o Comitê

14    APIVIP
ENI  REVISTA

Executivo  estará  reunido na  Suíça,
no inl`cio do próximo ano.
Entendimentos entre os representantes
da CONAhff e dos demais países sul-
americanos participantes  (Argentina,
Chile e Venezuela) avançam para a
realização de um encontro prelirninar
no Cone Sul para discutir a inserção de
nossa realidade comum com mais
propriedade no próximo Encontro Gerzal
da IAP - Intematíon'a] Assocíation of
Prosecutors.

A difusão dos objetivos da Z4P,
foima de inscrição como membro e
estímulo para maior participação de
promotores e procuradores brasileiros
nos próximos eventos serão metas da
CONAm, que divulgará o material
recebido cki sede da Secretaria  Geral,
localizada na Holanda,  através de suas
associações  ffliadas.

Os interessados em acessar a Z4P
pela Znfc]/rzef devem procurar no
seguinte  endereço:  www.iaD.nl.com.

Os endereços para E-mzz-j/ da
Secretaria  são:  Info@iaD.nl.com e
Sç[@iaD.nl.com

PONTO DE VISTA

A visão que trazemos desse conclave
é a de que nosso Ministério Público,
essa  instituição de  primeira grandeza
que emergiu da Assembléia Nacional
Constituinte de  1988,  há exatos dez
anos, tem lugar de destaque no
concerto de suas congêneres em toclos
os quadrantes do planeta.  Isso é
facilmente perceptível a um breve
exame comparativo das atribuições que
nos cabem na construção da naç`ão e
aquelas que estão reservadas a nossos
colegas, vizinhos ou remotos. Temos
instrumentos de grande potencial para
utilizar em nome  cla  coletividade.  Isso
nos alegra e estimula.  Temos
consciência de que a soüedade espera
dos membros do Ministério Público uma
atuação cada vez mais intensa e incisiva
para minorar o panorama de
riquietação e angústia vivenciado pela
rnaioria  da  população.

Esse papel obviamente não se
imagina para o promotor público
americano ou europeu de modo geral.
Ele é, na essência, um persecutor
criminal.  Na lrlanda,  veja-se,  o promotor

é  contratado dentre  os  advogados
experientes,  recebe por casos atendidos
e pode   - e aí repousam   séculos de
senso ético - optar por acusar,
exercendo o múnus ministerial,  ou
defender o réu, atuando como
advogado.  Lá,  diferentemente daqui,  o
promotor de justiça não precisa se
debater com a crise das instituições,  as
desigualdades  sociais  a/z7;7.zôn/.cas`,  a
miséria,  o desemprego,  a criminalidade
descontrolada,  a corrupção endêmica,  o
abandono da saúde pública e da
eclucação - prioridades de todos os
planos de govemantes,  mas práticas por
muitos  relegadas.

Lá, via de regra, quando há omissões
estatais ou violação emanada do próprio
estado e passível de ser censurada,
entram em cena as organizações não
governamentais,  que emergem como
Sentineias  dos  intereLSses  sociais.

Esse raciocínio analógico extraído  da
análise  comparativa  entre  instituições
homônimas,  permite-nos concluir que o
Ministério Público modemo e arrojado
que a sociedade brasileira exigiu não é
maior nem menor que os demais, é
simplesmente compatível com a
magnitude das dificuldades que a nação
tem para vencer.

Sess(~)c.s  pleiiáriíi  e  c]c  grupo cle
{ríibíilht)  cJíi  3í!  Coní;c-i-êncj'ci

AniiéiJ  e  Encon[i.o  Gei.íil  clzi lA;P .
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Nacional

Empossada nova
diretoria do

Conselho Nacional de
Procuradores 1 Gerais de

Justiça
Em  cerimônia  que  reuniu

representantes  dos  diversos  matizes
políticos  do  Estado  de  Goiás,
Procuradores-Gerais  de ]ustiça  dos
Estados,  Presidentes  e  representantes
de Associações  do  Ministério  Público
brasileiro,  promotores  e  procuradores
de ]ustiça,  tomou posse  no dia  6 de
agosto  a nova diretoria  do  Conselho
Nacional  de  Procuradores-Gerais  de
]ustiça,  tendo  como  presidente
Demóstenes Torres,  de  Goiás.  Como
primeiro  secretário foi  empossado  o
Procurador-Geral  de justiça  do  Paraná,

Gilberto  Giacóia.

A sessão  solene foi realizada no
Auditório  da Associação  Goiana  do
Ministério  Público,  presidida  por
Mozart Brum da  Silva,  que saudou  os
empossados e,  após,  ofereceu  um
jantar aos  presentes  nas  magníficas
instalações sociais da AGMP.  Teve
assento na mesa de honra,
representando  a  Confederação
Nacional  do  Ministério  Público  -
CONAMP,  sua vice-presidente,  a
também goiana  lvana Farina.

Fo¢o:  Demós[ene.s Toi-res, piesiden[e do CNPGj,  ladeado pelc]
pi.esídente da Assembléía l,egislatíva de Goíás e pelo Sub-
Pi.cjcLii-adoi- Gei-al  da República junto ao  Supi-emo TrlbLinaJ Fedei-al,
Míguel  Frauzíno  Pereii-a.
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Procurador  de Justiça

Olympio  de  Sá  Sotto  Maior Neto

Ftegistro
Histórico

Recentemente  o  Procurador

de ]ustiça  Olympio  de  Sá  Sotto

Maior  Neto,  designado  pelo

Procurador-Geral  de Tustiça  do

Estado,  Gilberto  Giacóia,

conquistou  importante

precedente  junto  ao  Supremo
Tribunal    Federal,  ao  realizar

uma  sustentação  oral  no

julgamento  do  recurso
extraordinário  nQ   195.056-1,

em  que  figura  como  recorrente

o  Ministério  Público  do  Paraná

e  como  recorrido  o  município

de  Umuarama.

Nestas  situações  a

intervenção  é  exclusiva  clo

Ministério  Público  Federal,  e,

pela  primeira  vez,  um
integrante  do  Ministério

Público  Estadual    obtém  tal

direito.
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Notícias  APMP

Legislação  do
Ministério  Público

Na  Sessão  de  24  de  junho  último
foi  apresentado pela  liderança  do
governo  um requerimento  de  t/rgêr2cr.éz
L//gc2r2Íi:ss/í7]t'? para  três  projetos,  quais
sejam:  Projeto  de  Lei  Complementar
n.Q  140,  que  altera  dispositivos  cla  Lei
Orgânica  do  Ministério  Público  da
União - Lei  Complementar n.Q  75/93;
Projeto  de  Lei  n.Q  2.748/97,  que  altera
dispositivos  da  l.ei  n.Q  8.625/93  -  Lei
Orgânica  Nacional  do  Ministério
Público  (extingue,  dentre  outros
direitos,  o de dois períodos  de  férias
coletivas);  Projeto  cle  Lei  n.Q  2.691/97,

que  altera  dispositivos  das  Leis  de
Abuso cle Autoridade  e  de
lmprobidade  - n.Q  4.898/65  e  n.Q
8.429/92.

A aprovação do i.egime de  ufgêr]c/.a
urc,cJ€r]Í7:çs.jt77£  e  imediata  cleliberação  a
respeito  clesses  três  projetos  foi
utilizada  como  condicionante  para
apreciaçào  do  Projeto  cle  Lei  n.Q  4.598/
98 - que fixa os subsídios dos
membros do Ministério Público da
União,  o qual constava da ordem do
dia daquela sessão de  24 de junho.
Sob o argumento - e pressão - de que
as  matérias  envolvem  interesse
público  de  alta  relevância  a  exigir
mais  deticlo exame  por parte da

Câmara Federal,  e  de  que o
Ministério  Público  não  negociaria  suas

prerrogativas  por subsídios,  as
associações,  reunidas  na  CONAMP,  e
com  a  clecisiva  participação  da
Associação  Nacional  dos  Prociiradores
da  República,  obtiveram a retirada de
pauta clo  requerimento,  na sessão de  2
de julho.  0  regime  de urgência torna
dispensável  a votação  clos  projetos  m
Comissão  de  Constítuiçào  e justiça,
onde  há  relatórios  firmaclos  pelos
eminentes  deputados  Prisco  Vianna
(PL  140  e  PL  2.748/97)  e Tarbas  Lima
(PL  2.691/97),  afirmando  a
inconstitucionalidacle  de  todos  os  três,
os  dois  primeiros,  inclusive,  por vício
de  iniciativa  (que  devei-ia  ser do
Procurador-Geral  da  República  e  não
clo  Presidente  da  República)  e  por
ferirem  garantias  constituci()nais  Çlo
Ministério  Público.

A Comissão  Permanente  da
CONAMP  (da  qual  participa  o

presidente  da APMP),  está  empenhada
em obter a  retirada do regime  de
urgência  (que  depende da  assinatura
de todos os líderes  de bancadas  que  o
requereram),  possibilitando  o  retorno
dos  projetos  à  CCTC,  onde,  a

prevalecerem  os  pareceres  dos
relatores,  serão  todos  rejeitados.

Promotorias  das  Fundações
Durante  o  Congresso  Nacional  de

Fundações,  realizado  em  Brasília,  de
19  a  21  de  agosto  de  1998,  foi  formada
uma  Comissão para  promover a
integração de todos  os  Promotores
brasileiros  que  atuam no  campo
fundacional,  com  definição  de
princípios  comuns  para  a  atuaçào do
Ministério  Público  nessa  área.  0
Promotor de Tustiça  paranaense  Edson
Peters  foi  indicado  para fazer parte

+6    AEMMVEA

dessa  Comissão,  que  irá  traçar  a  Ca/./,';
cle  Pfjncíi)Íos  É[jcos  na A[uaçáo
Fziiid:icíona].

Em Curitiba,  o Centro de Apoio
Operacional  das  Promotorias  de ]uLstiça
das Fundações e a Promotoria de
Justiça  das  Fundações  de  Curitiba
funcionam na Praça  Santos Andrade,
50,  Centro,  CEP  80.020-300,  Gr?];//./
caopfund@pr.gov.br,  fone/fax  (041 )
223-4651.

F]eforma
Administrativa  e
Subsídios

Apesar de promulgada em 4 de
junho,  a Refoma Administrativa sÓ
entrará completamente em vigor a
partir do próximo ano, depois da
aprovação  da  legislação  infra-
c(>nstimcional  exigida  pela  emenda.
Uma grande parte da regulamentação
está senclo elaborada por um grupo
de 31  juristas e técnicos cle renome
(do Paraná,  Romeu  Felipe  Bacellar,
Marçal juLsten Filho e Manoel
Eduardo Camargo e Gomes),  que
prepara a redação de oito
anteprojetos de lei.  Um deles,  o que
ii.á  definir os critérios para a demissão
de  servic]ores públicos federais que
detêm o direito à estabilidade,  está
praticamente  concluído.

No que diz respeito aos membros
de Pocler e clo Ministério Público, a
reforma estabelece nova foma de
remuneração.  Confome estabelece o
§ 4Q do artigo 39,  a remuneração será
fixada em parcela única,  denominada
subsídio, vedado o acréscimo de
qualquer gratificação,  adicional,
abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie
remuneratória.

Outra novidade trazida pela
refoma adminiLstrativa,  e que
interessa aos integrantes do Ministério
Público, é a fixação do teto nacional,
no valor a ser estabelecido, em
espécie,  como subsídio mensal dos
ministros do Supremo Tribunal
Federal.  Nesse teto passam a estar
incluídas as vantagens pessoais e
computada a soma dos valores
percebidos  como  remuneração/
subsídi() e proventos de
aposentadoria/pensão.  Aguarda-se
que a lei cle iniciativa conjunta dos
Três Poderes,  que estabelecerá o
valor nominal desse subsídio do STF,
seja apreciacla pelo Congresso
Nacional nas próximas semanas.
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Fundação Escola do
Ministério  Público  inaugura

sede em Curitiba

Foi  inaugurada  oficialmente

no  último  dia  18  de  setembro,

em  Curitiba,  a  sede  da

Fundação  Escola  do  Ministério

Pi`iblico  do  Estado  do  Paraná.  0

préclio,  que  apresenta  uma  área
de  300  m2,  foi  aclquiriclo  em

dezembro  clo  ano  passado,  e  já

no  mês  de  agosto  do  corrente
ano    foi  proferida  no  local  a

aula  inaugural  da  instituição,

pelo  Procurador-Geral  cle

Justiça  do  Estado,  Dr.  Gílberto
Giacóia.

Contando  com  um  auditório

principal  com  110  (cento  e  dez)
lugares  e  outro  men()r  com

capacidacle  para  25  (vinte  e

cinco)  pessoas,  a  nova  secle

apresenta  ainda  uma  área

reservada  à  secretaria  e  sala

dos  professores.

Também  no  dia  19  de
setembro,  a  nova  sede  abrigou

o  primeiro  Curso  de

Aperfeiçoamento  para  membros
do  Ministério  Público  sobre  a
"Dímensão  Comunica[jva  no

/u'r/.",  com  a  participação  de
eminentes  palestristas:  doutores

CljEVERSON  BASTO,   EljlEZER

GOMES  DA  SILVA e  THAI,E`S

NILO  TREIN.
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Aci-a .
c] Pi-c]cufadoi- Olympío de Sã Scjüo Maicjr Netcj desceria placa pcji-
ocasiãc] da inaugui-açãcj da nova sede.

Ãbaixo ,
cc]i]:ipondcj a mesa dufan[e a 'aula lnaugufal:  o Pi.ocLii.adoi- de Justiça

ljneu TX7alter Klrchner; o Cori.egeclor-Geral Hé]Ío Aifton ljewjn;   o
Pi.esidente da FEMPAR,  Gláucio Aiitônio Pei-elra; o Pi.ocui.adcji--Ge]al de

Justiça, Gilbeiio Giacóia; o ProcLirador de justíça Milton josé Furtado;
e c) Pi-esiden[e da APMP,  Séi-gicj Renato Sínhoi.i
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Sonho   acalentado pelos integrantes do
Ministério  Público tornaise  realidade.

Por
Gláucio Antônio Pereira
Presidente da FEMPAF3

0  Promotor  de ]ustiça,  ao
ingressar  na  carreira,  depara-se  com
uma  mega  dimensão  de  atribuições
em  áreas  das  mais  diversas  no  plano
do  direito  e  das  relações  sociais.  São
complexas  questões  que  o
transformam  em  verdadeiro  clínico
geral  nos  estamentos  do  direito.
Fazem-no,  assim,  um  burocrata.
Sentimento  que  assalta  os  seus  ideais
de ver um mundo melhor,  porquanto
assoberbado  relega  a  sua  atuação
principal,  que  é  atender  a  população
que  acorre  ao  seu  gabinete  para  dele
ter  um  conforto,  uma  orientação  e
providências,  para  se  transformar  em
um  verdadeiro  despachante
processual.  Sonha  com  uma
sociedade  em  que  as  desigualdades
possam  ser diminuídas,  em  que  a
justiça  social  seja  efetiva  e  possa  se
transformar  em  sólido  instrumento
para  a  realização  do   "ó€m  comuffl".
São  questões  de  família,  sucessões,
consumidor,  meio  ambiente,
imoralidade  da  administração
pública,  infância  e  juventude,  saúde
e  segurança  do  trabalhador,  combate
à  criminalidade  violenta  e
organizada,  execução  das  penas
impostas  em  processos  criminais,
criminalidade  de  menor  potencial
ofensivo,  compartimentos  precisos
de  um  universo  legislativo  imenso.

Como  pensar  uma  lnstituição
grandiosa  ?  É  ela  concebida  para
interferir  positivamente  na  realidade
social  ?  Estão  os  seus  agentes

preparados  para  resolver  conflitos
limites  ?

is    AE:MMvPA

Divonsir josé  Borges,  Alfreclo  de  Oliveira  Garcindo  Fi]ho,  Gilberto  Giacóia,

Ronaldo Antônio  Botelho   e   Glaúcio  Antônio  Pereira

A  resposta  para  estas  questões
está  vinculada  diretamente  à
qualificação  profissional  dos  seus
integrantes  e  na  concretude  de  suas
ações.  0  Ministério  Público  do
Estado  do  Paraná  sofreu  avanços
extraordinários  nestes  últimos  vinte
anos,  o que é  debitado  ao  suor e
lágrimas  espraiadas  pelo  Paraná,
onde valorosos  Promotores  de

justiça  ao  longo  da  história
construíram  uma  verdadeira
ideologia  institucional,  amealharam
um  profundo  e  sensível
conhecimento  capaz  de  erigir  a
lnstituição  ao  patamar em  que  se
encontra.  Reconhecida  e  respeitada
na  tessitura  social  ao  ponto  de  os
seus  agentes  se  transformarem,  na
era  global,  nos  legítimos  "c7€f€r]sorics
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c7cj poT/o".  E  a  razão  é
muito  siinples:   "€n]  foc7oLç`
cjLs  mLinici'pio`s  do  es[zido
bi-asileii.o  exís[e  um

pi-omo[or  de  justíça".
Presente,  portanto,  uma
massa  crítica  altamente

qualifícacta  para
identificar  as  mazelas  clo
sofrimento  humano,
estabelecenclo  um  matiz
comprometiclo  com  a
incessante  busca  de  uma
sociedade  menos
desigual.  Longe  cle  ser  o

próprio   "cr/.f'/c/cx." o
Promotor  de Tustiça  é  dele    seu
filho  e  nele  deve  inspirar-se  para
alcançar  a  perfeição.  Evoluímos
muito  desde  o  instante  em  que  a
sociedade  reconheceu  o  nosso
verdadeiro  papel,  materializado
através  da  Constituição  de  1988.

]osé  EclLiai.do  Fai.ja, soc:iõhogo  do
clireito  da  escola  paulista,  em

palestra  que  proferiu  no  111
Congresso  Nacional  do  Movimento
clo  Ministério  Público  Democrático,
realizado  na  cidade  de  Foz  do
lguaçu,  no  período  de  18  a  21  de
março  de  1997,  refletindo  sobre  a
crise  que  passa  a  sociedade,  clestaca:
"0  Estado  sem  a  p[essáo,  c]e  Lim

]ado  sociaJ-democi.ata  oLi  socí'alísta,
ina:s  de  cjuti.o  lado  com  a  pressão  do
empiesariado,  que  tem  de negociar a
sLipressão  de  certos  clireitos  para
atrail.  investimentos  estrangeiros,
neste  momento  o  qLie  verificamos  ?
Primeii.o,  o  discurso  doLs  Direítos
Sociais,  da  cleslegalizaçáo,  da
descons[i[Liciona]ização,  começa

pelo  desmonte  clos  direitos  socíajs,  e
aí  o  Mínístéi.io  Público  é  fortemente
atingído  iio  seu  universo  de  traba]ho
i)orque,  em  alguma  forma,  o  seu
crescimen[o,  o  S£íiiii± de  um  quarto
poder na  Constituição  de  1988,
pensando  no  caso  braslleiro,  está
muí[o  a[[e]ado  à  consagi-ação  dos
direitos  sociais.  Neste  momento  em
que  se  pensa  em  i.evogar os  direitos
socjaís,  de  alguma  maneji.a  es[ã  se
elimjnando  o  espaço  de  atuação  do
Ministério  Púb]ico,  ou  seja,  ele  volta
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Píicli.e Doinênic.cj abençoa novo
prédío cla FEMPAR

a  cLijdai.  claqLieles  casos  menores

que  cuídziva  oi.i  vo]ta  a  cuídar  das
funçôc.s  tradícjonaís  qLie  cLiidava  até
a  Constituição  de  1988.  Portan[o  este
cenárío  ínternaciona]  vai  afet'ai.  a
aLitonomia,  o  espaço,  a  competência,
a  força  cle  atuaçào,  o  po[encia]
ti.ansfoi.mador  clo  Ministérío
Púlb]Íco„.

Por  isso,  na  oportunidade  da
inauguração  da  Fundação  Escola  do
Ministério  Público,   "cé?/c]/./.o  fe`m./

para  a  secljmentação  e  consolidaçáo
c]os  conlic.clmentos  dos  agentes  do
Ministéi.io  Público  clo  Estacjo  do
Pzranc'í",  o  presiclente  da  Associação
Paranaense  clo  Ministério  Público,
doutor  Sérgio  Renato  Sinhori,
impressionado  com  o  significado  do
momento,  afirmou:   "...que  o  espaço
se  ti.ansf:orme  na  usína  do
conhecimento  dos  agentes
/.flsfr.fuc'/.ofla/.s",  numa  expressiva
alusào  do  que  representa  contar  o
Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná  com  um  espaço  nobre
reservado  somente  para  o
aperfeiçoamento  e  aprimoramento
institucional,  refino  difusor  da
consolidação  do  regime
democrático.

Com  efeito,  o  sonho  se
materializou.  A  primeira  sede

própria  foi  construída.  É  possível,

com  diversos  núcleos
em  funcionamento  nas
ini`imeras  regiões  do
Estado:  Londrina,
Maringá,  Ponta  Grossa,
Umuaraina  e  Foz  do
lguaçu,  a  instalação  de
outras  sedes,  basta
querer.  Foram  quatro
anos  para  formar  um
capital,  oriundo
exclusivamente  da
promoção  cle  eventos  e
cursos  de  preparação
para  ingresso  na  carreira
que  proporcionaram

esta  realiclade  perene.  Ponto  de
partida  da   "€LFc€/êr]cr.a " da  atuação
funcional.  Marca  indelével
sonhada  há  mais  de  dez  anos,

clesde  que  se  soube  que  fora  criada,
nos  idos  de  1984,  na  região  dos
noLssOs  amigos  gaúchos,  Uma
fundação  que  deu  certo.  Por que
não  daria  em  nosso  Estado  ?

A  Fundaçào  foi  criada  por
deliberação  da  classe,  em
A`ssembléia-Geral  Ordinária  da
ALssociação  Paranaense  do  Ministério
Público  levada  a  cabo  em  31  de
julho  de  1997.  Os  atos  que  a
instituíram  foram  registrados  em  22
de  dezembro  de  1997  e  a  formação
do  seus  órgãos  (Conselho  de
Curadores  e  Conselho  Deliberativo)
se  deu  em  02  de  fevereiro  de  1998.
São  membros  integrantes  do
Conselho  de  Curadores:  1  -
GII,BERTO  GIACÓIA, Proc:nrador-
Geral de just+çaL., 2 -  HÉI,IO  AIRTON
ZEW71W,  Corregedor-Geral  de Justiça;
3  -  SÉRGIO  RENATO  SINHORI,
Presidente  da  Associação  Paranaense
do  Ministério  Público;  4  -  RAMATÍS
FÁVERO,  indicado  pela  diretoria  da
Associação  Paranaense  do  Ministério
PilbH+co., 5  -  ODETE  VILEljlA
X1/14ÉNE5,  indicada  pela  diretoria  da
Associação  dos  Funcionários  da
Procuradoria-Geral  de justiça;  6  -
MARIA  I,ÚCIA  F.  REICHENBACH,
indicada  pelos  coordenadores  dos
Grupos  de  Estudos;  e  7  -  CZ4UC`ro
ANTONIO  PEREIRA,  coordenador
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do  Centro  de  Estudos  e
Aperfeiçoamento  Funcional.  São
membros  efetivos  do  Conselho
Deliberativo:  1  -  iM4jicos
BITTENCOUR:I  FOWI.ER:,  MARCO
ANTONIO   TEIXEIRA,  MUNIR
GAZAI,,  DIVONSIR josÉ  BORGES.,
NAYI,OR CHAGAS  I,IMA e  CRISTINA
CORSO J?ZZ4jio,  sendo  suplentes:
EDSON  ljuIZ  PETERS.,  SÉRGIO  LUÍS
KUKINA e  ROSANA  BERAI,DI
BFT/f}fzvz4jMÇO.  Integraram  o
Conselho  Curador  OzyJ4f'/O Z)E 5A'
SOTTO  MAIOR  NETO,  seu pr.LrrLe.Lio

presider+ie e  LINEU WAI,TER
Jílf?CHJVEf?,  este  na  qualidade,  à
época,  de  coordenador do  Centro  de
Estudos  e  Aperfeiçoamento
Funcional.  São  membros  do
Conselho  Fiscal:  1  -  fioAZ4ZZ)O
ANTONIO  BOTEI.HO., 2 -  I,AURI
CAETANO  DA SIljvA., e 3 -  ACIR
BUENO  DE  CAMARGO. F.ignrçim
como  suplentes:  1  -/OA~O
FRANCISCO  DE  ASSIS., 2  -  josÉ
IVAHY DE OljlvEIRA VIANA, e 3 -
CRISTINA  M.  S.  CORREIA  DA  SII,VA.
Integram  o  Conselho  de
Planejamento:  1  -££ON7fi flA77:57T;  2
-  MAURÍI,IO  BATISTA  PAI,HARES., 3  -

SUZANE  MARIA  CARVAI,HO  DO
PRADO  PATRÍCIO., e  4 -  EDSON
I,UIZ  PETERS. S~ao  sHpherLles do
Conselho  de  Planejamento:  1  -
MANOEI,  DORIVAlj  CUSTÓDIO., 2 -
CAMII,LE  MARQUES  DIB  CRIPPA.,  3  -
CIÁUDIA  CRISTINA  R.  MARTINS
CARDOZO; e  4 -  FÁBIO  ANDRÉ
CZ/MfL4Cjv/.  Em  reunião  do  conselho
deliberativo  foi  escolhido  para  ser  o
diretor-executivo  /144j?CC)S
BITTENCOURT  FOWI,ER e  c,omo
diretora  do  interior  CHJ571N4
Cojiso j7tí4j?O,  enquanto que
instituiu-se,  no  âmbito  interno,  uma
comissão  de  elaboração  do
regimento  interno,  composta  por
SÉRGIO  ljuIZ  KUKINA,  EDSON  ljuIZ
PETERS e  DIVONSIR josÉ  BORGES.
Posteriormente,  em  Assembléia  Geral
Ordinária  da  Associação  Paranaense
do  Ministério  Público,  realizada  em
31  de  julho  de  1998,  prefalada
comissão  foi  transformada  em
comissão  de  revisão  do  estatuto,
passando  a  integrá-la  D4G/144j?

Tf)   APMP
ENI  REVISTA

jvz/7Vfí5 C4JO.  Na  mesma  reunião
que  escolheu  a  composição  dos
diversos  conselhos  (2  de  fevereiro
de  1998)  foi  eleito  para  presidente
da  FEMPAR,  com mandato  de  2
(dc;rs)  arKis,  GLAUCIO  ANTONIO
PEREIRA.

A sede  própria  da  fundação  foi
adquirida  em  dezembro  de  1997.
Possui  300  (trezentos)  metros

quadrados  e  está  situada  em  espaço

" A  primeira sede

própria foi construi'da.  É

possi'vel, com diversos
núcleos em

funcionamento nas
inúmeras regiões do

Estado:  Londrina,
Maringá, Ponta Grossa,

Umuarama e Foz do
lguaçu, a instalação de

outras sedes... "

privilegiado  do  perímetro  urbano  de
Curitiba,  na  rua XV  de  Novembro  nQ
964,  5Q  andar  (telefones  nQs.  222-
0006  e  233-2232).  0  correio
de+rôriico  é  fempar©bsi.com.br..
Brevemente  terá  a  sua  página.  Para  a
sua  adequação  foram  desembolsados
recursos  para  o  projeto  e  execução.
0  projeto  seguiu  idealização  que

pudesse  adequar-se  às  necessidades
de  um  centro  avançado  de  estudos  e
pesquisas,  adaptando-o  para  que  a
fundação  possa  oferecer  cursos,
seminários,  encontros  e  outros
eventos  autorizados  no  contexto  das
suas  finalidades  estatutárias.  0

projeto  foi  realizado  por  profissional
na  área  de  arquitetura  e  seguiu  as
orientações  e  sugestões  da  Comissão
Especial  instituída  para  a  sua
realização  (Marcos  Bittencourt

Fowler,  Divonsir ]osé  Borges  e
Glaucio  Antonio  Pereira),  atendendo
um  período  prévio  de  discussões  e
votações  desde  o  mês  de  fevereiro
até  o  junho  de  1998,  iniciando-se  a
sua  execução  em  10  de  julho  de
1998  e  conclusão  em  2  de  agosto  do
mesmo  ano.

A  primeira  atividade,  na  sede

própria,  teve  início  em  3  de  agosto
de  1998,  com o  IV Curso  de
Aperfeiçoamento  para  ingresso  na
Carreira  do  Ministério  Público  (que
começou  em  17  de  fevereiro  de  1998
em  outro  local),  cabendo  ao
Procurador-Geral  de ]ustiça,  doutor
GILBERTO  GIACÓIA  a  incumbência
de  proferir  a  primeira  aula  magna
nas  suas  dependências,  o  fazendo
para  as  turmas  da  manhã  e  da  noite,
nos  respectivos  horários.  No  dia  18
de  setembro  de  1998  foi  realizada  a
sua  inauguração,  contando  com  a

presença  de  expressivo  número  de
membros  clo  Ministério  Público  do
Paraná,  do  diretor  administrativo  da
Fundação  Escola  do  Ministério
Público  do  Rio  Grande  do  Sul,
doutor  MIGUEL  BANDEIRA,  de
ilustres  personalidades  do  mundo
cultural  do  Paraná  e  sobretudo  dos
alunos  da  Escola.  A  Fundação  conta
com  um  auditório  para  110  (cento  e
dez)  pessoas  e  outro  menor
destinado  a  25  (vinte  e  cinco)

pessoas,  além  de  área  reservada  à
secretaria  e  sala  dos  professores.  No
dia  19  de  setembro  de  1998  (sábado)
foi  realizado  o  primeiro  Curso  de
Aperfeiçoamento  para  membros  do
Ministério  Público,  sobre  a
"Dimensão  Comunicativa  no júri",

com  a  participação  de  eminentes

palestristas:  doutores  C[Et/frf?SCW
BASTO,  ELIEZER GOMES  DA  SIljvA
e  THAljES  NIljo  TREIN,  o  pr.Lme.Lio
doutor em filosofia  e  doutorando  em
psicanálise,  o  segundo  Promotor  de
justiça,  mestre  em  línguas,
especialista  e  doutorando  em  direito
e  o  terceiro  Procurador  de ]ustiça  no
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  autor
de  obra  específica  sobre  o  tema.
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Participaram  do  Curso  80  (oitenta)
assistentes.

Como  lnstituição  com
personalidade  jurídica  própria  (de
direito  privado),  sem  fins  lucrativos,
•a  FEMPAR coloca  os  seus  serviços

em  prol  exclusivo  do  interesse  dos
integrantes  do  Ministério  Público
(membros  e  serviços  auxiliares),
promovendo  eventos  sempre  em
conjunto  com  o  Centro  de  Estudos  e
Aperfeiçoamento  Funcional,  Órgão

próprio  da  Procuradoria-Geral  de
justiça,  destinado  ao
aperfeiçoamento  institucional.

Trata-se,  portando,  de  um  espaço
privilegiado  reservado  ao
aperfeiçoamento  lnstitucional.  Além
de  proporcionar  a  divulgação  das
atividades  desenvolvidas  pelo
Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná,  a  Fundação  representa
sobretudo  o  laboratório  fecundo
para  as  inteligências  do  Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná  e  para
as  gerações  que  nos  sucederem.
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Noti'cias  APMP

Concurso para
ingresso no MP

No Diário da ]ustiça de  18 de
setembro foi publicado o Regulamento
e Anexos (calenclário e lista cte pontos)
do concurso de ingresso na carreira do
MiniLstério Pi'iblico.  0  prazo de inscriçào
será cle 31  (trinta e um) dias,  contados
da primeim publicaç`ão do Edital.  A

prova  preambular realizar-se-á no clia OS
cle novembro clo corrente,  e as provas
escritas estão marcadas para os dias  14
a  18 de clezembro de  1998. A derradeira

prova, a oral, acontecerá de 06 a Os de
abril de  1999.  Consta também no
calenclário que a publicação da  relação
e da nomeação dos aprovados será
efetuada no dia  15  de abril de  1999,  e

que a solenidade de posse ocorrerá no
dia  imediatamente  subseqüente.

Através da Resolução n.L' 359,  o
Conselho  Superior do Ministério  Público
constituiu  as Comissôes Examinadoras e
cle Concurso, para o Concurso de
lngresso  na  Cai.reira do Ministério
Público. A Cornissão Examínadora
será Presidida pelo Procurador-Geral de
]ustiça e composta nos seguintes
temos:  as disciplinas  cle  Direito
Processual Penal,  Execução Penal e
Língua Portuguesa, ficarào ao encargo
clo Dr.  Gilbeito Giacóia,  Procurador-
Geral de ]ustiça e membro nato, que
terá como suplente o Procurador de
]ustiça Dr. Munir Gazal;  as disciplinas de
Direito Processual  Civil,  Direito
Ambiental,  Direitos do Consumidor e

Organização  e  Divisão judiciária  do
Estado cto Par£má ficarão sob a
responsabilidade do Dr.  Hélio Aiiion
Lewin,  Corregedor-Geral  do  Ministério
Pi'iblico e também membro nato, e de
seu suplente,  o Procurador cle justiça
Dr.  Carlos Masaru  Kaimoto;  as
disciplinas  de  Direito  Constitucional,
Direito Administrativo,  Direito  da
Criança e  do Adolescente,  Direito das
Pessoas Portadoras de  Deficiência e dos
ldosos e Legislação do Ministério
Público,  incumbirão ao Procuraclor de
justiça Dr.  Lineu Walter Kirchner,  e a
seu suplente, o Procurador de justiça
Dr.  Danilo de Lima;  as disciplinas de
Direito Penal e Direito Eleitoral ficarão a
cargo do Promotor de justiça Dr. Luiz
Régis Prado, que contará com o
Promotor cle justiça Dr.  Eliezer Gomes
da Silva como seu  suplente;  integrarão,
ainda,  a Comissão Examinadora,  dois
representantes indicaclos pela Ordem
clos Advogados do Brasil - Seção
Paraná. A Cornissão de Concurso terá
como Presidente o Procurador de
]ustiça. ]osé lvahy de Oliveira Viana   e,
como seu suplente,  o Procurador de
Tustiç`a   Rotildo Chemim,  e será
composta também pelos Promotores de
]ustiça Erwin Femando Zeidler e
Ronaldo Luiz Baggio   e,  nas respectivas
suplências, pelos Promotores de ]ustiça
Terezinha de ]esus  Signorini e Marcelo
Alves de  Souza.

Preparação para o concurso do MP

No Diário da ]ustiça de  18 de setembro foi
publicado o Regulamento e Anexos
(calendário e lista de pontos) do concurso de
ingresso na carreira do Ministério Público. As
inscrições deverâo ser efetuadas na sede cla
Procuradoria-Geral de ]ustiça  (Palácio da
]ustiça, 6Q andar) até o dia 19 de outubro e a
prova preambular do concurso será realizada
no dia s de novembro de 1998.

0 núcleo de Curitiba da Fundação Escola
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do Ministério Público, tendo em vista a prova
preambular do MiniLstério Público,  realizará,  no
pen'ódo de 2 de outubro a 6 de novembro de
1998, um curso intensivo destinado a preparar
para o concurso alunos do curso regular da
Fundação e outros interessados, com objetivos
delimitados em rever as provas preambulares
dos últimos 07 concursos. Informações
adicionais poderão ser obtidas pelos telefones
222 0006 e 233 2232.

Conselho
Superior do

MP

No dia  31  de  agosto  foram
eleitos pela Classe  cinco novos
integrantes  do  egrégio  CtjnLç€/úo
Superior do Ministério Público,
órgão  colegiado  constituído
também  pelo  Procurador-Geral
cle ]uLstiça,  pelo  Corregedor-
Geral  do Ministério  Púl)1ico  e

por  dois  conselheiroLé  eleitos
pelo  Colégio de  Procuradores
de justiça,  totalizanc]o  nove
membros.

Ao  t()clo,  na  última  eleição,
votaram  284  Promotores  cle
Tu`stiça  do  interior  e  169
membros  do Ministério  Pi'iblico
da  Capital.  0  resultaclo  foi  o
segiiinte:  Milton  Riquelme  de
Macedo  (297 votos:  183  no
interior  e  114  na  capital),  Lineu
Walter Kirchner (270 votos:  166
no  interior e  104  na  capital), ]air
Cirino  dos  Santos  (246  votos:
174  no  interior e  72  na  capital),
Carlos  Massaru  Kaimoto  (235
votos:  157  no  interit)r e  78  na
capital),  Munir  Gazal  (224  votos:
170  no  interior e  54  na  capital).
Na  suplência ficaram  os
seguintes  Procuradores  cte
justiça:  Ernani  de  Souza  Cubas
junior (221  votos:  127 no
interior e  94  na  capital),  Paulo
Edison  de  Maceclo  Pacheco  (164
votos:  88  no  interior e  76  na
capital),  Francisco  de Assis  do
Rêgo  Monteiro  Rocha  (147
votos:  92  no  interior e  55  na
capital),  Milton  Furtado  (124
votos:  74  no  interior e  50  na
capital).
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Notícias  APMP

Fusão dos Tribunais  Paranaenses
Por

Dagmar Nunes Gaio

Por  solicitaçâo  da  "Comissão
Especial  para  Proceder Estudos
Pertinentes  à  Possibilidade  de
Jnificação  dos Tribunais  de ]ustiça e  de
AIçada",  o  egrégio  Conselho  Superior
do  Ministério  Público,  na  16a  sessão
orclinária,  ocorrida  em 03  de  agosto  do
corrente,  proniinciou-se  sobre  a
aventada  fusão  dos Tribunais  do  Estado.
0  posicionamento  favorável  à
unificação,  adotado  à  unanimidade  pelo
Conselho,  considerou,  em  suma,  dentre
outros  aspectos  positivos  para  o
aprimoramento  cla  prestação
jurisdiciona[,  a  otimização  dos  serviços
prestados  à  comunidade,  a  climinuição
dos  custos  aclministrativos,  a  eliminação
de  incidentes  processuais  relacionados  a
di'ividas  de  competência,  a facilitação  do
endereçamento  dos  recursos,  a
simplificação  da  carreira  jurídica  e  de
setores  administrativos.

0 tema foi objeto de
pronunciamento  do  Promotor de justiça
Cid Marcus Vasques,  Assessor clo
Gabinete  do  Procurador-Geral  de
justiça,  que analisou  a junção dos
Tribunais,  efetuando,  inclusive,  um
exame do ocorrido nos Estados  do Rio
de janeiro e do Rio Grande do Sul,
concluindo,  afinal,  que  a unificação dos
Tribunais de ]ustiça e de AIçada é
medida profícua  a ser adotada.  Em sua
manifestação,  destacam-se  as  seguintes
ponderações:

"Todavia,  consoante se detecta  nas

justlflcativas  que  instiuíram as
respectivas propostas de emenda às
Constiti:iições dos Estados do Rjo de
]aneiro e Rlo Gi.ande do Sul,  jnúmei.as
i.azões conduzii.am a este desate,
podendo-se destacar,  denti-e elas,  a
intenção de  ``díminuir os altos custos
admínistrativos da justiça, hoje
mu]tiplicados por ti.ês na segunda
jnstância",  bem como a  necessldade
concreta de  "otimizar os  serviços
pfes[ados à comunldade e i.eduzí[ a
multip]Ícidade  de  setoi.es  administi.ativos
que cuidam do mesmo assunto nas duas
es[rutuias  autônomas hoje  existentes."
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T{ata-se,  pois,  de  assumir
cleséentemínte a  intranslgente  defíesa
de propoLstas e inovaçôes que,  em
atenção à  i.acíona]idade e
funcion'{iJidacle,  convirjam,  no  processo
de  evoluçãio  social,  à  ef;etjvídzide  cada
vez  major cla  cídadania  qLie  sÓ  se  déii.á
em  sua  plenitude com a  pi-onta,  célei-e e
eficaz  atuaç'ão clo  Poder ]ucliclárío.

OLi  seja,  do comi)romisso de
implementar  ref:oi.mas  [endentes  sempre
a  ai)finiofai. o sis[ema  de ]ustiça,  a lhe
dzii. ásoíl  estmtui.a,  de modo a assegurar
Liiiia administração  que  corresponda  aos
anseio.s do i)ovo.

A compatibilldade  desses objetivos
com os sãos pi.incípios de Lima boa
oi.ganização  iLidiclária  [ef:oge,
segiiramente,  a  c]uaJqLier tipo  de
questionamento.  Contudo,  não  há  negar
que o  mérito maloi. cle  Liina  declsão
poJítica  riesse  sen[ido,  [al  como
i.econhecido em  Ínúmefos  conclaves da
magístratura  naciomJ,  é  o  ref]exo
aJtamente positivo nos servjço.s  cle
ordem jurisdicioml,  quer pe]a
sintomátíca  eliminação dos  Íncídentes
pi.ocessLials  sLiscitados  a  mancheias  no
escopo de  dirlmir dúvidas de
competência enti-e as dua.s  Cortes de
justíça - fato que sÓ contríbui para o
i.etai-damento da  solução  do processo,
agfavando ajndzi majs a tão aJardeada
moi.osidade  da  máquína  jLidiclá[ia  -,

quer pela simp]Íflc'ação no
endereçamento  de  recui-sos.

Com efeito,  ainda que não f:osse pela
anuncíada iedução dos custos
administi.ativos,  piesumida,  obviamente,
pe]a unif:icação da gestão,  em um únlco
ó[gão,  do funcionamento da instância
superioi- - aigumento sólido que norteou
a  incoi-poi-ação dos Tribunaís nas
unjdades fedei.ativas  indícadas -,
nenhuma incer[eza remanesce de que a
existêncía de  um único ti.Íbuna]
compe[en[e para toda a ma[éi.ia,  a]ém da
supfessão das mencionadas djvergências
intema  coi.poi.Is,  pfoplcíarã  maior
faciJídade de acesso a seus usuãrlos,

poLipanclo  cspc.cialmen[e  os  ]itigantes
que,  no mais das vezes,  enconti.am
sérias dlficuldades  na identjficaçào do
coleglado competente pai.a  api-ecíar o
recui-so  manejado,  não  i.afamente
p[ecedjcla  de  i.iiii empenho torinentoso
dc. pesquisa nos reposjtóríos de
jLifísprudência  do  Ó[gão  Especíal
visando af:erii. o entendimento
dominan[e  acei-ca  das  i.egi-as
constitucioníiis  de  competêncla
estabelecidas a nível local.

Dispensa  mesmo ta]  abordagein
jnsti[uciona]  ref;ei-ência`s  maís

pragmáticas  que também nortearam a
dire[i.iz de comando das já
experimentadas fusôes  nos  outi.os
Estados,  como  aque]a  da  simplifícação
da  carreíra jurídlca  correspondente,
toi.nando-a  maís ati.atíva  em  momento
his[órico qi.ie  coincide com f:reqüentes
sobi-essaJtos pela  instabiljdade  da pauta
po]ítica,  denti.e  outi.as  cle  oi.dem  pessoal
a fef:orçarem o alentado reduto de
i.esistência  ao  enf:raqLiecimento  do  Poder
]L,diciálio.

Sobi-essal,  poftanto,  de toda a
ai-gumentação técnica  e pi-ática pró-
uníficação das  Coftes,  Lim relevante
ganho  instjtucíonal.

As vantagens advindas da fusão dos
Ti.ÍbLinaís,  a]gLimas  oi.a  regís[iadas,
fei)e[cu[iião  indiscLitive]mente  iiLima
melhoi-ia de acesso à justíça,  na medida
em que  símp]jfjcam uma complexa
c'strutura,  toi.nando-a  mais
compreensível pai.a as pessoas e,
poi.tanto,  f;aci]itando,  pe]os meiios em
pai.te,  a  sua  utilização.

Ta]  cíi.cunstância,  cei.tamente,  iião
passarã  desi)e[cebída  pela opinião
púb]ica.

Em se concietizando, pois,  a
uníficação do Ti.ibunal de ]ustiça e do
Ti.ibunal de Alçada,  o Poder ]udicláiio
do Pai.anã estará dando um lmpoi.[ante
depoimento no grande áJbum nacional
da  i.ef:oi.ma  do  Estado."
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DAS   COXIAS  DO  MP

Um   Promotor lntegral
Por

F3ui   Cavallin   Pinto

Acho  até  que   posso  dizer  que
Alcino  de  Carvalho  e  Souza  foi  um

promotor   às  inteiras.  Paraibano  de
1905,  Alcino  fez  seu  curso  jurídico

no  Paraná  {1931)  e  já  no  ano

seguinte  integrava  o  Ministério
Publico  do  nosso  estado,   como

promotor  de  Palmas.  Um  ano  depois
estava  em ]acarezinho,  onde  se
deixou  estar     por   longos  23  anos,  e
sÓ  então  aceitou  vir promovido   para
a  capital  (1956),  onde,  anos  depois,
assumia  a  Procuradoria-Geral  (1961),

cuja  chefia  exerceu  por   2  anos
ainda,  até  sua  ascensão  ao Tribunal
de ]ustiça,  pelo  quinto
constitucional.  Em  1971  se

aposentou  como  desembargador;  um
ano  antes  do  seu  falecimento.  Alcino
era  figura  respeitável,    pela  sua
formaç`ão  jurídica  superior  e  pela

dignidade  que  emprestava  ao
exercício  de  suas  funções  de

promotor  da  comarca.   Gozava  de
geral  estima  e  admiração,  mas  era
homem  de  postura  discreta  e
hábitos  regulares.  Recentemente,  o

procurador-geral  Gilberto    Giacoia
fez  dele  um sketch curto  mas
expressivo  de  seu  caráter,  para  o
Memorial  do  Ministério  Público,

contando  que,  na  comarca  de

]acarezinho,  o  promotor Alcino  e  o
tabelião  Serra  eram  amigos  de  longo
convívio  diário.  Toda  tarde,
encerrado   o  expediente  do fórum,
Alcino  passava  no  cartório  e
convidava  Serra  para  o  cafezinho  e
uma ponta de  prosa  no  Café  do
Ponto.  Era  uma  rotina   diária  e
sagrada.  Um  dia,  porém,  Serra  foi

24   APMP
EM  REVISTA

surpreendido  com  a  comunicação  do

]uízo local,  de  que  o promotor
Alcino  fizera  uma  severa
representação  contra  ele   por  abuso
na  cobrança  das  custas  cartorárias.  A
representação  incluía  penas
administrativas  e  até  sua
responsabilidade  criminal.  Serra
ficou  perplexo.  Custava    acreditar

que   Dr.  Alcino,  seu  velho  e  grande
amigo,    armasse   tamanha  cilada
contra  ele.  E  então,  passou  todo  o
dia  deprimido,  cogitando  dos
argumentos  que  haveria  de  usar para
fazer  sua  defesa.  Igual  surpresa,

porém  foi  que,  naquela  mesma
tarde,  à  hora  habitual,  lá  estava  o  Dr.
Alcino  à  porta  do  cartório,  a
convidá-lo  para  o  cafezinho  e  a

prosa  de  sempre.    Serra  mal  podia
esconder  seu  azedume,  mas  mesmo
assim  enfiou  a  tal  representação  no
bolso  e  acompanhou  o  velho  amigo,
tentando  disfarçar  sua  má
disposição.   Ao   contrário,  Dr.  Alcino

parecia  natural,  como  se  nada
realmente  tivesse  acontecido  entre
eles.  Mas  era  tão  mau   o  disfarce  do

pobre  do  Serra  que  o  promotor logo
indagou:

-   Que  há  com você,  Serra,

parece  aborrecido...
-   0  senhor ainda  pergunta,  Dr.

Alcino...  e  não  era  para  estar,  com  o

que  o          senhor   fez  comigo...
-    0  que  foi  que  eu  fiz  ,  Serra?...

-   Ora,  a  tal  representação,

doutor. . .
-    Quem  fez ...,  indagou  Alcino.

Quem  foi  que  fez   essa
representação...    Fui  eu?

-   Claro  que  foi  doutor,  pois  tem

seu  nome   neste  papel,  respondeu  o
cartorário  com  firmeza,  exibindo  a
acusação  do  juízo...

-   Então,  leia  para  mim...  0  que  é

que  ela  diz  ?...    Leia,    por   favor...
E  o  pobre  do  Serra  passou  a  ler a

tal  delação  até  chegar  ao  nome  do
Dr.  Alcino...

-    Leia  mais,  leia  tudo,  insistiu  o

promotor. . .
-   Mas,  não  há  mais  o  que  ler

doutor,  está  tudo  aqui...
-   Mas,  o  que  diz  abaixo  do

nome,  Serra  ?.  Leia   o  que  diz  depois

da  assinatura,  continuou  a  insistir  o
Dr.  Alcino...

-  Ora,  o  que  diz  mais,  é

simplesmente  a   promotor  público,
nada  mais  que  isso  doutor...

-  Pois  ai  está,  Serra,  Alcino  de

Carvalho  e  Souza,  promotor

público...  É  uma  outra  pessoa  e   não
esse  seu  amigo,  Serra.  É  o  Dr.  Alcino

promotor...  Você  não  pode  confundir
o  meu  papel de  promotor com a
amizade  que  nos  une  há  tanto
tempo.    São  coisas  distintas.  Eu  não

posso  misturar o  cargo  com  a
amizade,  você  entende  Serra ....

Provavelmente   custou  um  pouco

para  que  o  Serra     entendesse  essa
diferença.  Talvez,   no  fundo  de  sua
consciência,  quem  sabe,    não
chegou  até  a  admirar,   o  rigoroso
desvelo   que  esse  promotor,  seu
amigo,   punha  no  desempenho  de
seu  cargo...
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Curitiba

Integrantes do MP recebem
Medalha Coronel  Sarmento

Nos  termos  do  Decreto  n.Q  4740/98,  o  Governador
do  Estado  do  Paraná,  atendendo  pi.oposta  do
Comandante  Geral  da  Polícia  Militar,  concedeu  ao
Correged()r-Geral  do  Ministério  Público,  Hélio  Airton
Lewin,  e  ao  Presidente  da  APMP,  Sergio  Renato
S.inhori,  'a  Meclalhzi  Coi-onel  Sai.menl:o.  FissaL
conclecoraçào  é  anualmente  concedida,  na  data  em
que  se  reverencia  a  memória    do  Patr()no  da
Corporação,  Cel ]oaquim  Antônio  cle  Moraes
Sarmento,  a  civis,  militares  e  policiais  militares  que
mais  se  destacaram  em  favor  da  causa  pública  ou
além  do  cumprimento  do  clever  no  desempenho  clas
suas  funçôes.

A  soleniclacle  de  entrega  realizou-se  no  dia  10  de
agosto,  no  Centro  Cívíco,  em  Curitiba,  dui.ante  as
solenidacles  alusivas  ao  aniversário  da  PMPR,
contando  com  a  presença  das  mais  representativas
autoridacles  estaduais,  membros  do  Ministério  Público
e  da  Magistratura,  e  várias  personalidades  da
coinuniclade  araucariana  e  nacional.

Ao lado,
o  Prí)curadíirFcjcral  de ju`tíç.a,  Gilberto  Giac(`jia,  c-  o  Chef.cJ  d(j

Etçt2id(j-.\lai(ji.  (la  I'.MPR,  CeL  V£ilclcmar  Kret``c.hcmcr,  junto    d(}`

h(]nicJ"geadíi+  cm  rit>iTic  (l(j  Mini`+[érítj  Pi'iblíco.

Abaixo'

o  (;tj`Ícrmidor jaírm.  Lcmer  entregít  zi  mcdzilhi  conceclích  pc.l:i

I'MI'R  ao  Í,tjrrcjied(>r-rjcral  do  Mini``{ério  I'úl)ljco.  rtélío  Ajrtt)n

l.cwín  cnqumto  íj  Prc.fú(tj  (lc'  Curítil)a,  Cássio  Tanjguchi,  condct`ora

(j  I're`idcntc'  d`ct  Al'MI',  8c.rgío  RLJnato  Sinhorí.
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Interior

Castro I  Ministério  Público
insurgeise contra a

ilegalidade da cgbrança de
tributos

0 CENTRO DE APOIO
OPERACIONAL  DAS  PROMOTORIA.S
DE TUSTIÇA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR informa que o Promotor
de ]ustiça Roberto Ouriques,  da
Comarca de Castro, enviou cópias de
AÇões Civis Públicas propostas em face
daquele Munici`pio,  pleiteando a
cessação da cobrança ilegal de taxas e
tributos.

Uma das ações refere-se à cobrança
de "Contribuição de Melhoria" e de
"Taxa de Expediente" pela emissão de

camê referente a tal tributo.  Insurgiu-se
o Ministério Público contra a atitude do
Município porque as benfeitorias,
construções de miniginásios localizadas
em Socavão, Abopan e }ardim Bela
Vista vieram a onerar toda a população
do município. A ação obteve liminar,
que continua em vigor, tendo o Prefeito
revogado,  após a sua concessào,  a
denominada "Taxa de Expediente".

A outra ação volta-se contra a
cobrança de várias taxas ilegais, que
estáo onerando ainda mais os
mum'cipes.  Trata-se de Ação Civil
Pública contra  a atualização  das  "Ig±2EÉ±
de Coleta de Lixo",  "Taxa de LimDeza
Pública"  e  "Taxa de lluminacão
Pública„.

Dentre os fimdamentos da ação civil

pública está a atualização,  por simples
decreto ao invés de lei, da base de
cálculo dos serviços, que substitui o
VRM (valor de referência municipal) por
UFIR. Além disso,  a taxa de coleta de
lixo apresenta como base de cálculo a
dimensão da área construída, e as de
limpeza pública e iluminação pública,  a
das testadas servidas. A forma adotada é
ilegal,  vez que  confronta o art.  150,  §  2Q
da Constituição Federal, porque a base
de cálculo toma como elementos os do
!PH], além do que a referência à
testada e à área constmída está
totalmente desvinculada do custo do
serviço.

Ainda,  com relação aos serviços de
iluminação pública e limpeza pública
não há como lançar !a2Eaà porque ±ãQ
se tratam de servicos divisíveis e
específicos,  confrontando o art.  145,  11.
da Constituição Federal,  constituindo
base de cálculo de imposto.

0 que se vê, na questão das cobranças
ilegais e inconstitucionais de taxas pela
prestação de serviçcx5 que em geral não
podem ser tarifados, é o esquecimento do
interesse público e social. Os
cconsumidores é que arcam com o Ônus cla
má aclministração clo Estado e, enquanto
+€ discute a cessação da cobrança em
longos processos judiciais, persistem os
grava-,

Curso em Umuarama

0 recém-criado núcleo de
Umuarama da  Fundação  Escola do
Ministério  Público  está  oferecendo
100 (cem) vagas no período
noturno   a bacharéis e
quartanistas  do  curso  de  Direito.
Informações  detalhadas  na
Promotoria de justiça de

Umuarama-PR   fone  (044)  622-8302.

A prova de admissão será
realizada  no  dia  17.10.98,  às  14
horas,  no Edificio do Fórum da
Comarca  de  Umuarama-PR,  na rua
Des.  Francisco  F.  da  Costa,  s/n.Q  -
Centro  Cívico.

ZS    AEMMvPA

Torneio  Sul
Brasileiro  de
Futebol  Sui'ço

Em  comemoração  ao  seu  47Q
aniversário,  a APMP  promoveu,
na sub-sede  de Londrina,  nos
dias  19 e  20 de setembro,  um
torneio seletivo para  a
convocação  dos jogadores  que
representarão o Paraná  na  3a
ediçào do Torneio Sul-
Brasileiro de Futebol Suíço do
Ministério Pübrico, a ser
disputado nos dias 30 e  31  de
outubro e  lQ cle novembro,  em
Porto  Alegre.

0 Ministério Público do
Paraná  participará  de  duas
c:a+egor.r2ís..  mastei e  fo[ça  ljvi-e.  A
APMP  está  organizando  caravanas
para  Porto Alegre  (com pacote
especial  para vôo,  hospedagem  e
transporte  na  capital  gaúcha,  para
associados  e  acompanhantes).

Confira  abaixo,  os
relacionados:

Categoria Master:  Giacóia,
0lympio, ]air Cirino,  Sergio
Sinhori,  Cid  Loyola,  Bruno
Gallati,  Paulo  Bonavides,  Ivonei
Sfoggia,  Ernani  Cubas,  Erwin
Fernando,  Moacir  Nogueira,
Leonir Batista,  Valdeci  Guidini, j.
C.  Madureira  (Rolândia),  Paulo
Cesar Tavares,  Edson Cemensati,
Manoel  Ruiz,  Godinho,  César
Cioffi, ]oão  C.  Madureira
(Cascavel),  Danilo  de  Lima,  Paulo
Estebon,  Acir Bueno,  Leonildo
Grota  e  Milton  Costa.

Categoria Força ljvre: Lula
Delazari,  Lucilio, ]oelson,
Cláudio,  Pedro lvo,  Marco André,
Leonardo,  Edmárcio,  Choinski,
Busato,  Marco Tampa,  Cléve,
Eduardo Chagas,  Balzer,
Cleverson e Adauto.
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Interior

Subsede de  Londrina
Foi  realizado  no  último  dia  15  de

agosto na subsede de Londrina um

jantar  congregando  promotores,
familiares e funcionários do MP,
atingindo um público  de  cerca de  100

pessoas.  Durante  o  evento foi
improvisado  um  animado  Karaokê

que contou  com a  participaçâo da  Sra.
Thaís  (esposa  do Promotor de ]ustiça
Clóvis  Busch Pereira),  da  Promotora
Substituta ]uliana,  da  estagiária
Luciana  e  dos  funcionários  Luciano  e
Celso.  Prestigiaram  ainda  o  evento  os
colegas Valdeci,   Cruz,  Washington,
Marcos  e  Edmárcio de Maringá,  mas o
destaque ficou   por conta  do
Procurador de justiça   ]osé Antônio
Pereira  da  Costa,  que de quebra  ainda
deu  uma canja no Karaokê.

Futebol  e  Música

A Subsede também sediou  no
último dia  19  de setembro uma
seletiva  para  o  torneio  Sul  Brasileiro
de  Futebol  SuÍÇo.  Após  o  evento
esportivo  realizado  no  período da
tarde,  seguiu-se  um saboroso jantar
sob  o  "comando"  clo  Sr.  Eldo(Subsede
de  Foz do  lguaçu),  com a  participação
da  Sra.  Dalva  (Subsecle  de  Londrina),
num animado clima  de
confraternização  entre  aLssociados  das
mais  diversas  regiões  do  Estado.

A  anímaçào  musical  clo jantar ficou

por conta  da  Bancla  Sex  Fly,  composta
por Ricardo,  Vinícius  e ]uliano,  filhos
do  colega  Valdeci  Guidini,  de  Maringá,

que  apresentaram  mi'isicas  dos
Paralamas  do  Sucesso,  Titãs,  e  outras
do gênero. ApÓs a  apresentação da
banda,  os  associados  puderam curtir o
som da  MPB,  numa  feliz  improvisação
de Thaís(violão e voz) e  Ruth(voz),
respectivamente  esposas  dos  colegas
CIÓvis  Busch  Pereira  e  Sérgio  Renato
Sinhori.
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Da  esquerda  para  a  direita,  a  Promotora  de justiça  Substituta ]uliana  Soares  de  Oliveira,  a

estagiária  Luciana  Rodrígues  e  o  funcionário  Luciano  Gonçalvez  Correa.

No  detalhe    os  aplausos  da  entusiasmada  platéia.

A  Bancla  Sex  Fly,  cle  Maringá,

apresentou  músicas  clos

Paralamas  do  Sucesso,  Titãs,

e  outras  do  gênero.

Soltando  a  voz:

Tliaís  (violão  e voz)  e  Ruth  (voz)

deram uma  canja  durante

confraternização  no  último  dia  19

de  setembro
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CorregedorialGeral
implementa  Correições

Ordinárias
A  Corregecloria-Geral  do

Ministério  Público,  implementando  o

programa  de  Correições  Ordinárias,
tem se deslocado por todo o  interior
clo  Estado  em trabalhos  correcionais.
Várias  correições  contaram com a

presença  de  Procuradores  de ]ustiça,
membros  do Conselho  Superior do
Ministério  Público.  Tal  iniciativa

partiu  do Doutor Hélio Airton
Lewin,  Corregedor-Geral,  no  intento
de  oportunizar contato mais

próximo  dos  integrantes  daquele
Colegiado com os  Órgãos de
execução.  Os  trabalhos  correcionais,
consoante  o  espírito  da
Corregedoria-Geral,  a  par de
verificar  a  regularidade  e  eficiência

dos  serviços,  estão direcionados à
orientação,  aprimoramento  funcional
e à valorização dos integrantes do
Ministério  Público.

Obs:  A  Correição  Ordinária

realizada  na  Comarca  de Ribeirão
Claro  restou  prestigiada com a

presença  do  excelentíssimo
Procurador-Geral  de ]ustiça,  Doutor
Gilberto  Giacóia,  agraciado,  pela
comunidade  local,  na ocasião,  com
honrosa  homenagem.

A  paiiii. des[a  edição,  passafemos  a

ac(jmpcanhar de  f:oi.ma  [egular [odo  o

[rabalho  clesenvolvido  pela

Cofregedoria-Geral  do  Mlnístéi.Io

Púib]ico,  dando  cobei.tLii.a  joma]Ístíca

constante  às  Corfeições.

ZS     AEM:MMVEA

Correição  Orclináría  realizada  em  19/06/98  na  Comarca  de  Matelândia.  `Ta  foto,

Dr.  Eclison  do  Rêgo  Monteiro  Rocha  (Promotor Acljunto  da  Cori.egedoria)  ,  Dr.

]osé  Cleto  Neto  (Procuraclor de Tustiça),  Dr.  Venâncio  Stefano  Filho  (Promo[or

de ]ustiça),  Dr.  Hélio Airton  Lewin  (Corregedor-Geral),  Dr.  Nadir Prohmann

Arcoverde  (Procurador  de justiça)  e  Dr.  Ramatis  Fávero  (  Promotor Assessor da

Corregedoria)

Correíçào  Ordínária  realizada  em  10/08/98  na  Comarca  de  Apucarana.    Na  foto,

Dra.  Cristina  Maria  Suter  Correia  (Promotora  Assessora  da  Corregedoria),  Dr.

Eduardo  Nagib  Matni  (Promotor  de Tustiça),  Dr.  Giistavo  M.  Femandes  Marinho

(Promotor  de ]ustiça)  Dr.  Edison  do  Rêgo  Monteiro  Rocha  (Promotor Adjunto

cla  Corregedoria)  Dr.  Milton ]osé  Furtado  (Procurador  de ]ustíça),  Dr.  Hélio

Airton  Lewin  (Corregedor-G€ral), josé  lvahy  de  Oliveira  Viana  (Procurador  de

Justiça),  Dra.  Elisiane  Minassi  Uuíza  Substituta),  Dr.  Sérgio  Migliari  Salomâo

(Promotor  de Tustiça),  Dra.  Cláudia  Rodrigues  de  Moraes  (Promotora  de ]ustiça)

e   Dr.  Ramatis  Fávero  (Promotor ALssessor da  Corregedoria)
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Corregedoria

Correição  Ordinária  realizada  em  24/08/98  na  Comarca  da

Lapa.    Na  foto,  Dr.  Ramatís Fávero  (Promotor Assessor da

Corregedoria),  Dra.  Cristina  Maria  Suter  Correia  (Promotora

Assessora  da  Corregedoria),  Dr.  Hélio  Airton  Lewín

(Corregedor-Geral),  Dra.  Leidí  Mara  Wzorek    (Promotora  de

Justiça),  Dr.  Celso jair  Mainardi  (Promotor Assessor da

Corregedoria)  e    Dr.  Francisco  Vercesí  Sobrinho  (Procurador

de Justiça)

1+

Correição  Ordinária  realizada  em  11/09/98  na  Comarca  de

Ribeirão  Claro.    Na  foto,  Dr.  Luís  Paulo  Zanetti  (Promotor  de

justiça),  Dra.  Cristina  Maria  Suter  Correia  (Promotora

Assessora  da  Corregedoria),  Dra.  Maristella  Andrade  de

Carvalho  Ouíza  de  Direíto),  Dr.  Gilberto  Giacóia

(Procurador-Geral),  Dr.  Hélio  Airton  Lewín  (Corregedor-

Geral),  Dr.  Celso ]air  Maínardi  (Promotor Assessor  da

Corregedoria)  e  Dr.  Edison  do  Rego  Monteiro  Rocha

(Promotor Adjunto  da  Corregedoria)
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Correição  Ordinária  realizada  em  08/09/98  na  Comarca  de

Cambará.   Na  foto,  Dr.  Edison  do  Rêgo  Monteiro Rocha

(Promotor Adjunto  da  Corregecloria),  Dr.  Hélío Aiiion Lewin

(Corregeclor-Geral),  Dr.  Odoné  Serrano Túnior  (Promotor  de

justiça),  Dra.  Valéria  Feres  Borges  (Promotora  de justiça),

Dr.  Celso ]air  Mainarcli  (Promotor Assessor da  Corregedoria)

e  Dra.  Cristina  Maria  Suter  Correia  (Promotora Assessora  da

Corregedoria)

Apiv]P  T9
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Notícias  APMP

Fleforma  do
Código  Penal

A APMP, por seu presidente,
relatou em Brasília,  nos dias 4 e  5  de
agosto,  em reunião plenária da
CONAMP,  as propostas apresentadas
por colegas do MP estadual para a
reforma do Código Penal.  Foram três
trabalhos  substanciosos,  dotados  de
rigor técnico  e  convincente
argumentação jurídica:  rj'Ízj/o jxz/ -
Dos  Crimes Conti.a  o Ordenamento
LJribã#o,  produzido  na  Promotoria  de
Defesa  do Consumidor de  Curitiba,
Setor de  Habitação  e Urbanismo,
pelos  colegas  Ciro  Expedito
Scheraiber e  Arion  Rolim  Pereira,
auxiliados  pelo  servidor ltaci josmar
df= Bçirros.,  Títu]o XIII - Crimes
conti.a  a Oi.dem Tributária, com
sugestôes  conexas,  relacionadas  aos
crimes  contra  a Administração
Pública,  bem como no tocante  à
conceituação  de  documento,
elaborada  pelos  colegas  integrantes
da  Promotoria de Pr()teção ao
Patrimônio  Público:  Cibele  Cristina
Freitas,  Cristina  Maria  Suter  Correia
da  Silva,  Eliezer Gomes  cla  Silva,
Marcelo Alves  de  Souza,  Rodrigo
Regnier Chemin  Guimaràes e  Rosane
Cit;  e,  finalmente,  Eas.cs
Humanitái-ias  e  Democi.áticas  i)`cii.a
Ref:orma  do  Direjto  Penal  Bfasileli.o
lndispensáveís ao  Cócligo Pena]
Parife j?5p€crà/,  por Cândido Furtado
Maia Neto,  promotor de ]ustiça  em
Foz  do  lguaçu.

As propostas,  após  a
consolidação geral de todos os
títulos,  serão  encaminhadas à
Comissão de  Reforma  da Parte
Especial  do  Código  Penal,  presidida

pelo  ministi.o  Luiz Vicente
Cernicchiaro e que tem como
integrante a doutora Ela Wiecko de
Castilho,  presidente  da Associação
Nacional  dos  Procuradores  cla
República,  que fará a ligação  entre  a
CONAMP e  a aludida  comissão.

80     AEM:MMVEA

Bazar de Artesanal:o
da APMP

Será  realizado  na  sede  da
Associação  Paranaense  do  Ministério
Público,  em  Curitiba,  o  Bazar de
Artesanato  da APMP,  entre  os  dias  28
de  novembro  e  6  de  dezembro,
sempre  das  14  às  18  horas.  0  evento
será  promovido  pelas  esposas  de
promotores  e  procuradores  anfitriãs
dos  lanches  mensais,  e  terá  o  intuito
de  divulgar  o  trabalho  artesanal
desenvolvido  por  associadas,
esposas  dos  associados  da  APMP  e
dependentes.

As  inscrições  para  os
interesssados  poderão  ser  efetuadas
até  21  de  outubro.  No  dia  22  de
outubro  haverá  reunião  com  todas  as

expositoras  para  regulamentação  do
bazar.  Maiores  informações  com:
Ana  Maria  Ferraz  Lewin  através  do
fone:  (041)  352-4889,  Leoni  Pissaia
(041)  332-1796,  Naiara  Faria  da  Costa
(041)  254-2984  e  Ruth  Sinhori  (041)
256-1501.

Destaque
0 Ministro Marco Aurélio,  c]o

Supremo  Tribunal  Fecleral,  enviou
oficio ao presidente  da APMP
agradecendo  a  remessa  de  exemplar
da  obra  "jurisprudência  Criminal  do
Supremo Tribunal  Federal e  do
Superior Tribunal  de ]ustiça",   de
autoria do  Procurador de ]ustiça
Alfredo de Oliveira Garcindo Filho,
destacando que o exame  da  obra
``levoi}-me  a  tei.  cei.[eza  díi  Íinensíi

valia  dzi  reunião clos  precedentes  para
aqLieles que se preocupam com a
uniclacle  do  Dii-elto  Pena]  e,  mais  c]o
c]ue  jsso,  com a almejada jtistiça."

Diversas  outras  manifestações  têm
sido regularmente enviadas   à APMP,
emanadas de Ministros do  STT e  do
ST]  e  de  conceituados  doutrinadores,
como Damãsio de ]esus,  avalizando
a  obra  de  Garcinclo  Filho.

Direitos  Humanos
0  Promotor  de justiça  Cândido

Furtado  Maia Neto,  da  Comarca
de  Foz  do  lguaçu,  integra  a
Subcomissão  de  EstLidos
lnterdiscip]jnares  de  Dii.eitos
Humanos  da  Oi.dem  dos
Advogados  do  Brasjl/PR,  r+a
qualidade  de  membro,  tendo

tomado  posse  no  dia  13  de  julho
do  corrente  ano,  juntamente  com
profissionais  de  diversas  áreas  e
especialistas  na  matéria.

A  APMP  aproveita  a
oportunidade  para  parabenizar  o
colega,  em  razão  da  relevante
função  .
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Superando os limites
Texto:

Marcelo  Miguel

No dia em que o atleta brasileiro
Ronaldinho, durante a Maratona de
Berlim/Alemanha,  conquistou uma
marca histórica para o esporte nacional
obtendo o recorde mundial da
categoria, no último dia 20 de setembro,
o Ministério Público do Estado do
Paraná também deixou consagrada na
mesma competição outra marca de
relevante importância:   um legítimo
representante do MP araucariano,  o
Procurador de ]uLstiç`a Luiz Celso de
Medeiros, 21  anos atuando no MP, e há
6 anos como Procurador de ]ustiça,
anotava mais uma prova completa em
seu  extenso  currículo  cle  "maratonista"
(  a 31ê),  e  aincla registrava o excelente
tempo de  2h42minl5s -sua melhor
nlarca.

Aos 48 anos de idade e competindo
há pouco menos de s anos, nem ele
mesmo sabe precisar o número exato
de provas de que já participou.  "Até uns
dois ou três anos atrás eu até estava
contando,  mas perdi as contas depois
cla prova número 200.  Devo já ter
corrido em mais de 300 competições em
quase todas as capitais do país e até
mesmo nas principais cidades do
mundo, como nas Maratonas de Nova
York,  Boston,  Paris,  Buenos Aires,
Berlim e Lonclres"  afima o Procurador.

Com uma altura de  1,65  metros,
pesando entre 55 e 56 kg, o tipo fisico
colabora para que ele obtenha um bom
desempenho nas competições.  Na
categoria Veteranos, o procurador
Medeiros registra um dos melhores
tempos de todo o país, e com orgulho
afirma que suas marcas são de nível
internacional.  "Quando eu tinha 40 anos
eu corria muito mais do que quando
tinha 20 anos. E agora, aos 48 anos,
corro o dobro do que quando tinha 40.
Quero chegar aos 50 anos no ápice de
minha forma física"  declara Luiz Celso
de Medeiros.

E para comprovar este dado, basta
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0  Procurador Luiz  Celso  de  Medeiros  apresenta  na  maratona

um  dos  melhores  índices  do  país  em  sua  categoria

APMP  &1



Noti'cias  APMP

analisar os  índices  conseguidos  pelo
procurador no famoso Teste de Cooper.
Na década de 70, quando então era
militar no Rio Grande do Sul,  aos 25
anos de idade,  correndo os  12 minutos
do teste ele atingia a marca de 2.750 m
chegando ao final esgotado fisicamente.
Hoje,  com os mesmos  12 minutos ele
percorre 3.500 m chegando pronto para
correr o mesmo percurso pelo menos
mais quatro vezes sem parar.

Vich  Regrada

Nascido no Rio Grande do Sul, Luiz
Celso de Medeiros sempre foi um
esportista.  Quando mais jovem,  como a
grande maioria,  se dedicava ao fi]tebol,
em que também se destacava. Por muito
pouco não se tomou jogador
profissional.  "Tive de optar entre o
futebol e os estudos,  e acabei deixando
o futebol de lado" explica ele.

Sem nunca ter se entregado aos
vícios como o cigarro ou a bebida, o
procurador Medeiros leva hoje uma vida
extremamente regrada.  Sua estrutura de
treinamento é profissional. Tem um

Durante prova na Argentim, esteve

com o Presidente Carlos Menem

APIV]P
`                EM  FtEVISTA

Falta  esr)aço  pam  guzirdar  maís  de  200  troféus  e  medzilhas

técnico (Márcio Puga,  do Rio de
]aneiro);  médicos  especialistas em
medicina esportiva (Dr.  Marcelo Leitão e
Dr.  Eugênio Mussaki);  recebe
orientações de nutricionistas e ainda
conta com três ortopedistas.

Adota uma alimentação
ex[remamente regrada,  seletiva e com
suplementação  vitamínica.  Alimentos
com muito aminoácido, magnésio e
vitamina C compõe a sua dieta
regulamente.  "Quando comecei a
correr tinha uns  10 kg a mais do peso
que tenho hoje."

Prazer em con-er

A vida conturbada na cidade grande,
o stress e as pressões do dia-a-dia
levaram o procurador Medeiros a buscar
no esporte uma foma de aliviar as
tensões.  Entre os anos de  1985 e  1986,

quando então trabalhava no Govemo
do Estado, ele já planejava gastar suas
energias no fiitebol com os amigos, e
algumas "corridinhas" faziam parte de
sua rotina. No entanto,  naquela época
ele ainda não imaginava que um dia
chegaria a disputar competições e
provas de 42 Km, como é o caso da
Maratona.

Nessa época,  por brincadeira e
insistência dos amigos, resolveu se

inscrever numa prova,  e acabou
ficando surpreso com o resultado: foi
um dos últimos, ficando atrás até
mesmo de pessoas com muito mais
idade do que ele.  "Isso me chamou a
atenção e fez com que eu me
preocupasse com minha foma fisica"
conta ele.

Hoje, ele faz parte do seleto grupo
de maratonistas brasileiros que
consegue realizar a prova em menos de
3 horas.  Na verdacle sua marca é ainda
melhor: Em 96 em Porto Alegre e dois
meses depois em Blumenau,  ele
estabeleceu os 42 km da maratona com
os tempos de 2h49min e 2h47min
respectivamente.  Em 98,  de novo nas
maratonas de Porto Alegre e Blumenau,
ele baixou seu tempo para 2h46min e
2h45min.  "No  ano passado consegui
minha melhor marca em meia-maratona
(provas de 21  km). Fiz o percurso em
lhl6min.  Ein geral essas provas majó
czzÃzzs sào mais rápidas e exigem mais
do atleta"  infoma o procurador.

Carreira no MP

Em sua carreira dentro do MP do
Paraná já trabalhou nas comarcas de
Dois Vizinhos,  Chopinzinho,
Clevelândia,   Francisco Beltrão e na
capital. Atualmente como procurador
atua na área Cível.
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Ainda entre  1987 e  1989,
desenvolveu  importante trabalho como
diretor da APMP. Na época da
Assembléia Nacional  Constituinte,  foi a
Brasflia, e, juntamente com o Presidente
da entidade, ficou trabalhando por um
ano e meio na cidade acompanhando o
processo Constituinte.  Como a entidade
não dispunha na época de recursos
para ficar custeando passagens áreas
para retomar   regulamente a Curitiba,
ele recorda que os finais de semana
eram utilizados para corridas e
treinamentos na capital do País.
Medeiros atuou ainda durante a
elaboração da Lei Complementar 40/81
e foi relator do anteprojeto da Lei
Orgânica Estadual  do Ministério
Público.

Influindo no W

Apesar da dedicação adotada na
prática deste esporte,  o procurador
Medeiros não considera prejudicada
sua atuação no MP. Na verdade ele
não consegue se ver sem suas duas
paixões:  0 MP e a corrida.

"A corrida me dá prazer. Mas

muito mais do que isso ela amplia
minha capacidade de trabalho,  fico
mais rápido no raciocínio, tenho mais
motivação.  Ela me prepara fisica e
emocionalmente para enfrentar o dia-
a-dia de trabalho. Por outro lado,
também preciso do MP, porque ele
dá um objetivo a minha vida. Me
sinto útil à sociedade.  Sem ambos
tenho certeza de que vou ficar
doente."  declara ele.

0 Dr. Medeiros ainda lembra:
"Quando corro, transpiro muito, tenho

momentos de meditação e oração, e
geralmente nestas horas você tem
grandes momentos de lucidez, o que
não aconteceria fechado dentro de um
escritório ou gabinete. A corrida é
prazerosa."

Até quando

Os planos do procurador Medeiros
são ainda a longo prazo.  "Espero poder
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correr até os 80 ou 90 anos.  0
maratonista brasileiro mais idoso hoje
em dia é um carioca de 84 anos."

Mas, para conquistar tal façanha, o
procurador sabe que não pode exigir
sacrificios do seu organismo e que o
treinamento deve ser controlado
matematicamente.  "Eu ainda vou chegar
aos 50 anos com uma foma fisica muito
melhor do que a que cheguei aos 48"
ressalta  ele.

Para o mês de novembro deste ano,
o Dr. Medeiros se prepara para a
Maratona da cidade de Curitiba.

Curiosidades

A dedicação ao esporte já levou o
procurador a participar de  3 provas
num mesmo final de  semana.  Mas
curioso mesmo é o fato de que, numa
prova em Porto Alegre  durante um
final de semana,  ele  saiu  de Curitiba
dirigindo seu  carro.  Chegou  sábado à
noite,  correu na manhã de domingo
os 42  km da prova e voltou dirigindo
mais 760 Km no mesmo dia e com
toda  a  disposição.  "Aos 48  anos  de
idade eu estou superando meus
limites"  enfatiza  o  procurador
Medeiros.

38400  KM
Levando-se em conta que em

s anos de atividades o
procurador Medeiros já
disputou 31  provas de

maratonas, outras 300 com
percurso médio de 30 Km e

ainda somados os treinamentos
diários, podemos dizer que ele
já percorreu cerca de 38400

Km, distância suficiente para ir
de Curitiba até Manaus e voltar,
correndo, pelo menos 4 vezes.

Acima`

duríinte  marat(jna  de  P(]rto Al€gre`  onde

conquistou  o  excelente  tempo  de  2h49min

Ao lado,
apresentando  siia  extensa

galeria  de  troféus
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Aposenlar,

Embora  os  agentes  do
Ministério  Público  recebam  hoje    o
tratamento   de  operadores  do
Direito,  há,  como  se  sabe,  muitos
deles  que  operam  menos  do  que
deviam.  Além  disso,  penso    que,

por  causa  de   embaraços  como
esses,  e  outros  mais,    dificilmente
a  justiça  vai    poder  descartar  o
estigma  popular    do  atraso,
simplesmente  porque    sua
demanda  constitui  uma  ânsia
coletiva,  uma  espécie  de    angústia
universal,  quase  sempre
vindicadora  e  insatisfeita.  Daí

porque  sempre  se  fez  da  justiça
uma  idéia  associada    à  fome  e  à
sede;  sensações  primárias  e

permanentes,  que  afetam  toda  a
humanidade.  Digo    isso  sÓ  para
contar  que,  há  algum  tempo  atrás,
havia   um  colega  que,  por
desafeição  ao  trabalho,  deixava    os

processos  se  acumularem  sobre
sua  mesa.  E,  em  conseqüência    os
serviços  se  mantinham  em
lamentável  atraso,  com  queixas
constantes  do  juiz  e  das  partes..
Assim,  essas  dificuldades  logo

passaram    a  refletir    além  dos
domínios  do  MP  e    chegaram   ao
ouvido  do  chefe  do  Parquet.   E,
toda  a  cúpula  da  instituição
reagiu.  Porém,    a  despeito  das
advertências  e  ameaças  dos  êeus
superiores,  nem  assim  o  contumaz
se  redimiu.    Foi  então  que  alguém
aventou    a  solução  da
aposentadoria,    posto  que  o
desidioso     já  contava  com  tempo
suficiente  para  legitimar  sua
vocação  para  a    ociosidade.  A  essa
altura,  entretanto,  alguém

ponderou  que  a  aposentadoria  não
podia  ser  concedida  pois  o  serviço
estava  em   atraso.  Era  norma  da
instituição.    Primeiro    oficiar  em
todos  os  processos  com  vista.

34   AEMEA

por quê?-I
Por

F3ui   Cavallin   Pinto

Limpar  a  mesa  e  as  gavetas  ...  e  sÓ
depois  ganhar  a  aposentadoria.  A

questão  foi  posta  ao  candidato  e
este    aderiu  prontamente  à  idéia
da  inatividade  compulsória
mediante     um  mutirão  que

"...  enquanto os

colegas trabalhavam

nos autos, o

mandrião  só se

ocupava em lançar

sua assinatura nas

denúncias "

pusesse  o  seu    serviço  em  dia.  E,
na  seqüência.  foi  designado  um

grupo  de  promotores,  dos  mais
ativos,    que  passou  a  trabalhar  em
conjunto.    E  a  coisa  ficou  assim
enquanto  os  colegas  trabalhavam
nos  autos,  o  mandrião    sÓ  se
ocupava  em  lanç`ar  sua  assinatura
nas  denúncias,    diligências,  razões
e  recursos  que  o  grupo  produzia.
Mas,  mesmo  assim,  de  vez   em

quando,   ele  se  atrevia   a  opor
algum  reparo  nos  trabalhos,  como
aconteceu  a  certa     altura,  quando
se  deteve  a  conferir   uma  das
denúncias  e  exclamou,  seguro  de  si:

-Essa  denúncia    eu  não  assino:

é  inepta!
Foi   o  que  bastou.  Todo  o

grupo    se  levantou  contra  ele.

~    Onde  já  se  viu,  reagiram  de
uma  sÓ  vez.    Estamos  todos  aqui
por  sua  causa,  a  fazer    serviço
que  é  seu...  Se  não  lhe    agrada,
assuma  os  processos  e  tire  você
mesmo    o  atraso.    Ou  então,    fique
ai     e  se  limite  a  assinar  o  que
fazemos  no  seu  lugar!

E  a  questão  ficou  por  ai  mesmo,
pois  o  mutirão  continuou  e  logo  os
processos  foram  todos  postos
rigorosamente  em    dia,  sem
qualquer  outro    reparo.

Terminada  a  tarefa,  o  promotor
foi  chamado  ao  gabinete  do
procurador-geral  ,  para  as
providências  da  aposentadoria,
como  fora  acordado.

Chegando  lá,  porém,  o  magano
já  tinha  outra  cara  e  não  mostrava
qualquer  intenção  de  cumprir  o
trato.

-     Excelência,  respondeu  ele  à
cobrança  do  chefe,    meu
compromisso  de  me  aposentar   era
porque  o  serviço  estava  atrasado.
Mas  agora  já  não    está  mais,  pois
graças  a  V.Ex.a.  foi    todo  posto  em
dia.  Assim,    não  vejo  motivo  algum

para     me  aposentar  agora,
Excelência.  Na  verdade,    meu
desejo  é  o  de    servir  o  Ministério
Público  por  algum  tempo  ainda..

Embora  disposto  a  ficar,  o
promotor  realmente  não  logrou
fazê-1o,  pois  embora  não  se
sentisse  obrigado  a    cumprir  o
trato,  outros  argumentos  (ou
prerrogativas?),    próprios  da
chefia,  fizeram  com  que  deixasse
em  seguida    a  instituição,  para
passar  a  fruir,  dessa  vez  sem
comando  e  sem  cobrança,  do
otium cum dignitate de  uma
tranqüila  aposentadoria.
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Pedido  Especial

Em  se  tratando  de
aposentadoria,  o

Promotor de ]ustiça
Rubens Luiz Sartori, da

comarca  de  Maringá,

encaminhou  no  início  do
mês  de  setembro  um

pedido  muito  especial  ao
Procurador-Geral  de

justiça,  Dr.  Gilberto
Giacóia.

Em  sua  solicitação,

Rubens  Sartori  pede
deferência  ao  seu  pedido
de  aposentadoria.  Até  aí

nada  demais,  não  fizesse

ele  toda  a  sua  petição  em

versos.

Vinte  e  uma  estrofes,

devidamente  ordenadas  e
metricamente

construídas,  relatam  a

trajetória  do  Promotor,  e

ainda,  fazem  menção  e
agradecimento  aos  seus

familiares.  Ao  lado,

reproduzimos  na  íntegra
a  petição  de  nosso

colega.
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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
Doutor  GII.BERTO  GIACOIA,

DIGNO  GERAI,-PROCURADOR,
onde o i)ai.quet se  apóía:

Venho por meio desta,
à  augusta Procufadoria;

chapéu tapeado na testa,
pedir a  aposentadofja.

Cumi)i.Í  minha  sina gaudéria,
fui  Pi.omotor  ti.intenãi.io.

Semprc.  esc]arecl  a  matéria.
Sempi.e  cumpi.i  meu  hoi-ái.io.

Comecei nos anos setenta,
com a máquina manual,

sem [er te]ef;one,  nem f;ax,
f:altava  até  material.

Iniciej poi MARIALVA;
não conto nada por prosa.

Traba]hei em SÃO ]ERÔNIMO,
fui o pfjmeiro de BARBOSA.

No começo dos oi[enta,
eu  f.ui  pra  ENGENHEIRO  BEljTRÃO,

]ã  c`u  fíquei  pof três  aiios;
e mais de quinze em CAMPO

MOURÃO.

CAMPO MOURÂO,  com amor,
abfígou-me  desde  i)iá:

de açougueiro a Promotor.
Os meus ossos guaidará.

Termíno aqui em MARINGÁ,
boa teiTa  onde me foimeí;

meu fílho hoje cá está,
no Direjto que  lhe ensínei.

Pai.a minha fí]ha  caçu]a,
que dos dezoíto já passou,

e vai ser Engenheíra Química,
a minha bênção a e]a dou.

Agradeço a mínha jussARA,
esposa de  bom coi.ação.
Ao seu lado tudo sai.a,
até a dor da  Íng[atídão.

Ao meu pal,  o seu  GASTONE.
À mlnha mãe,  a dona Ol,GA.

Como som de g[amof;one,
casal simples,  mas que empolga.

A minha beca desbotada,
foi a  estola  de meu  centi.o;

quan[a vez  saiu  suada,
dos  debates  noite  adeniro.
Sai bem i.ota,  mas  honrada.

Contínuo no magistérío,
lecionando  na  FECILCAM;
ensjnando,  sem mlstéi.io,
o alunato da COMCAM.

Sei que é cedo pra ir embora,
mas eu já es[ou  de tai.dezinha.

Fiz da minh'alma,  minha espoi.a
pra cavalgada que é só minha.

Vou-me apenas pi.a mais perto,
dos  meLis  dias  nesta  tei.i.a.

E saío fírme e muj espeiio,
pai.a o só meu  tempo de esi)ei.a.

Semi)i.e  fui do  intei.ioi..
Nunca  coi.ri em promoção.
Fiz da caffeira um i)eníior:
"ser Pi.omotor com paixão".

Deixo o cargo consciente
de que  não fuj muíto bijlhan[e;
poi-ém,  sempi.e  independente;

jamals fui  jnoperante.

Devo tudo o que eu sou,
a nossa  lnstltujção;

"até sempie" e a EIA dou,

minha  eterna g[a[Idão.

Ao  meu  Mínistério Públlco,
Não desejo dízer adeus.

Quero,  c'o coração em júbi]o,
Rogar-1he a bênção de Deus.

Obfigado,  mei}s  Colegas,
do trabalho e da vei.dade;

sempi.e tenham des[e amigo,
o [espeito e a amízade.

E  assim descríto,  Excelêncla,
singe]o, e sem rebuscamento,

dê-me  ir~me com decêncía;
dê-me,  enfím,  def;erlmento.

Maringá,  14  de  setembro  de  1998.

Rubens Luiz Sartori
Promotor de ]ustiça
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Mandamentos do   Promotor de Justiça

Por
Paulo do Rêgo Monteiro Rocha

Procurador de Justiça no
Paraná

No  desempenho  de  suas
atribuições,  o  agente  do  ministério

público  deve  ser   independente,
discreto,  sereno  e  cordial.

Deve  ser equilibrado  sem  ser
fraco,  e  firme  sem  ser  prepotente.

Não   pode  se  servir da  desgraça
alheia  como  degrau  para  satisfazer  a
sua  vaidade.

Deve  dar mais  de  si  do  que  exigir
dos outros - os membros da
sociedade,  os  profissionais  com
quem  trabalha  e  todos  aqueles  com
quem  profissionalmente  se  relaciona.

Não  deve  manifestar  suas
convicções  a  respeito  de  processos
em  que  intervirá  ou  em  que já
interveio.

A  sua  convicção  deve  estar
baseada  no  exame  acurado  das
provas  dos  autos;e  no  estudo
sistemático  da  lei,  da  doutrina  e

jurisprudência.
Deve  analisar as  causas  com

visão  social,  com  sensibilidade  ética,
religiosa  e  filosófica,  nunca  deixando
de  atentar para  os  fins  sociais  a  que
as  leis  se  destinam.

Ao  participar  de  um  julgamento,
deve  o  promotor  se  colocar na
posição  dos  litigantes,  para  ver  o
que  faria  se  estivesse  no  lugar  deles.

Com  a  ajuda  de  todos  esses
ingredientes,  poderá  o  promotor  de
justiça  emitir  seus  pareceres  com
ampla   possibilidade  de  estar
acertando.

0  promotor não  pode,  jamais,
anunciar  independência,  anunciar
coragem  ou  exercer  o  cargo  de
modo  a  agradar  aos  grandes  e
poderosos,  em  detrimento  dos
humildes.

Nem pode,  a  pretexto  de parecer
independente,  atuar  de  forma
tendenciosa,  visando  sempre  que  os
pobres  sejam  os  vencedores  nas

&6   APwip
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causas  em  que  ele  atua,  em  prejuízo
dos  legítimos  direitos  dos  ricos  e  dos

poderosos -,  que também têm
direitos -,  com o  intuito  claro  e
indisfarçável  de  parecer justo  aos
olhos  dos  menos  esclarecidos,

" Parodiando o

apóstolo  Paulo,

deve haver no

promotor de justiça,

conquanto intérprete

da lei, a virtude que

não houve no

desconhecendo  e  desrespeitando,
com  esse  censurável  procedimento,
insofismáveis  direitos  de  outrem.

Seja  rico,  seja  pobre,  seja

poderoso,  ou  desvalido,  o  cidadão
tem  o  direito  de  exigir  que  o  membro
do  ministério  público,  defensor  da  lei

por  excelência,  aja  com  isenção  de
ânimo,  com  critério  e  com  acendrado
senso  de  justiça.

0  agente  da  instituição  tem  o
dever  de  desincumbir-se  de  suas
graves  atribuições  com  o  firme
propósito  de  acertar,  direcionando
todas  as  suas  energias  morais,
intelectuais,  físicas  e  mentais,  na  luta
sem  trégua  para  que,  nas  lides
forenses  em  que  atua,  seja  dado  a
cada  um o  que  é  seu.

Não  pode  o  promotor  de  justiça
desempenhar  os  seus  misteres  sem  o
devido  respeito  aos  princípios  da
eqüidade,  cla  moralidade  e  da
serenidade;  sem  uma  boa  e  sã
interpretação  das  normas  jurídicas;
sem  acurada  sensibilidade  para  o
que  é  justo;  sem  uma  análise
criteriosa  da  vontade  do  legislador -

que  dita  regras  gerais  -,  deixando
ao  intérprete  o  dever  de  adequá-las
aos  fatos  sociais,  que  mudam  e
transmudam   no  tempo  e  no  espaço.

Parodiando  o  apóstolo  Paulo,
cleve  haver  no  promotor  de  justiça,
conquanto  intérprete  da  lei,  a  virtude

que  não  houve  no  legislador.
A  independência  do  ministério

público,  embora  esteja  prevista  em
lei,  só  se  manifesta  e  se  consolida
com  o  atuar  escorreito,  sereno,  nobre
e  justo  de  seus  representantes,

quando  se  manterá  forte  a  instituição
e  merecerào,  os  seus  agentes,  o
respeito  de  todos.

Não  pode  o  promotor  de  justiça
agir  com  prepotência;  ao  contrário,
deve  agir  com  serenidade,  humildade
e  respeito  às  dores  do  mundo.

Deve  o  agente  ministerial  ouvir
somente  aos  ditames  da  lei  e  à  voz
da  consciência,  que  necessita  ser
lapidada  pelo  estudo,  depurada  pela
reflexão,  e  fluidificada  pelo  orar,  pelo
meditar  e  pela  permanente
comunicação  com  a  luz  infinita.

Com  toda  a  sociedade  deve  se
comunicar,  livre  de  preconceitos,
pois  a  humanidade  é  energia  que
interage  consigo  mesma  e  com  todas
as  outras  energias  que  regem  o
universo.

0  promotor de  justiça  não pode
ter  a  pretensão  de  ser perfeito,  mas
tem o  dever de  estar sempre se
aperfeiçoando.
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Cursos e Eventos

10 anos da
Constituição  Federal

Por  ocasião  do  aniversário  de  10
anos  da  promulgação  da
Constituição  Federal  de  1988,  a
_Procuradoria-Geral  de justiça,
através do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional,
promove   ciclo  de  estudos  e
reflexões,  desdobrados  em três
momentos  distintos:  a)  uma
abordagem crítica  sobre  o  momento
histórico  de  sua  elaboração;  a

passagem  do  antigo  regime  para  a
nova  ordem  constitucional  e  os
avanços  e  retrocessos  que
representou;  b)  a  aplicabilidade  das
normas  constitucionais,  e  se  a
Constituição,  como  instrumento  de
transformação  social,  atingiu  os  seus
objetivos;  e  c)  análise  da

Constituição  brasileira  após  10  anos
de vi'gência,  o  impacto  sofrido  pela
sua  promulgação,  em  especial  em
razão  do  processo  de  globalização.

0  professor  DALMO  DE  ABREU
DALLARl  esteve  no  dia  9/10/98,
enquanto  que  o  professor josÉ
EDUARDO  FARIA  marcará  presenç`a
no  dia  27/10/98,  no  horário  das
19h30min,  quando  discorrerá  sobre:
"Perspectivas  da  Constituição  de

1988:  i.eformas  e  g]oba]Ízação".
Sobre  o r:€:rrríà..  "Aplicabi]idade  das
normas  constitucjonais  e  sua
i.egu]amen[ação" h:aveTã um novo
ciclo  de  estudos.  0  evento  terá  lugar
no  6Q  andar da  Procuradoria  Geral
de ]ustiça,  Centro  Cívico,  em
Curitiba.

Curso de Direitos  Humanos
e Ciências  Penais

A Universidade  Estadual  do  Oeste
do Paraná - Unioeste, Campus de Foz
do lguaçu, promove Curso de Põs-
Graduação Azfo se%s% , em Direitos
Huinanos e Ciências Penais - Direito
Penal do MercosuL As inscrições estão
abertas até o dia  16 de outubro do

corrente,  e a seleção curricular acontece
de  19 a 26 deste mesmo mês. 0 Curso
terá início em 10 de dezembro deste
ano, e a sua duração é de 420 horas (24
meses). Maiores infomações através do
telefone (045) 524 4040 e do fax 524
3309.

As"iação Nacional dcs
Priocuiadores da República i ANPF=

A Associação Nacional dos
Procuradores da República -
ANPR realizará  de  28  de  outubro  a  2
de  novembro de  1998,  no f7oÍ€/
Transaméi.ica  -  Ilha  de
Comandatuba-BA, o  XV Encontro
Nacional  dos  Pi.ocuradores  da
j?c]pu'b/j.ca,  que,  além  de  comemorar
os  25  anos da ANPR e  50  anos  da
Declaração  Universal.dos  Direitos
Humanos,  terá  como  tema
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"Minístéi.io  Público,  Impunidade  e

Dii-ejtos  Humanos".

A  solenidade  de  abertura  será
seguida  de  coquetel,  no  Ctr]/ro  c7c]
Convenções  do  Hotel Transamérica-
I]ha de Comandatuba, rLo dia 2:8 de
outubro  de  1998  (quarta-feira).
Informações  com  Nelson  Lima:
(061)  226-6127,  313-5110  ou  fax
(061)  321-5414.

LITERATURA

Direito
Ambienl:al

A Associação Paranaense  do
Ministério  Público  estará

promovendo, no dia 22 de outubro,
às  18h,  no Auditório  da Fundação
Escola  do Ministério  Público  (Rua
XV de Novembro   n.Q 964,  5Q  andar,
Centro,  Curitiba),  o 1ançamento da
obra Ci.imes con[i.a o Ambiente -
Anotações à lei 9.0ó5,  de  12 de
fev€r€/.rio c7e Jj?9g,  Editora Revista
dos Tribunais,  de autoria do Dr.
Luiz  Regis Prado,  Promotor de
}ustiça em Maringá e  Professor da
UEM.

Formado em Direito pela
Universidade  Estadual  de  Londrina,
Luiz Regis Prado apresenta  em seu
currículo,  entre  outros,  os  seguintes
títulos:  Pós-Doutorado  em  Direito
Penal Ambiental  Comparado  (
Centro  de  Direito Ambiental da
Universidade  Robert Schuman  de
Estrasburgo  -  França);  Estágio  de
Pesquisa  Científica  em Direito  Penal
Ambiental  ltaliano  (Faculdade  de
Direito  da  Universidade  de  Florença
- Itália);  Pesquisador Convidado em
Direito Ambiental  da  C.N.R.  (Centro
Nazionale  della  Ricerca  -
Universidade  de  Florença  -  Itália);
Doutorado sobre  Proteção jurídica
do Meio Ambiente na Espanha e na
Europa  ( Faculdade de Direito  da
Universidade  de  Zaragoza -
Espanha);  Pesquisador do  C.N.P.Q.
e  Curso de  Doutorado em Direito
Ambiental  Francês  e  Comunitário
Europeu  (Faculdade  de Direito  da
Universidade  de Estrasburgo -
França - e Centro de Pesquisa e
Documentação jurídica do
Conselho da Europa -  União
Européia).
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APMP i APMP i APMP i APMP]-APMP -APMP -APMP
convenEOS

TEIEFONE

Foram reduzidos os preços do convênio
entre a APMP e a TEIEPAR CELUIAR,
visando propiciar o atendimento do
serviço móvel celular, mediante a
aquisição de acessos celulares aos
associados e seus dependentes, nas
seguintes modalidades e condições:
Básico: R$ 180.00 para ingresso de
telefone analógico ( AMPS) e R§ 40.00
com aparelho digital('IDMA),   R§ 35.93
mensais (assinatura) + consumo do mês.
Ij9ht: R§ 40.00 para ingresso com
aparelho ( AMPS) ou (TDMA) + B§
13QQ mensais (assinatura) +
consumo do mês.
0 sistema AMPS (analógico) é o
usado hoje pela Telepar Celular
e o lDMA é sistema digital que
entra em funcionamento ainda
este ano e é utilizado em 36

países, com 12 milhões de
clientes.  As te¢nologias  analógica
e digital vão coexistir sem
prejuízo para os usuários.

TTJRISMO

A   APMP firmou convênio com duas
empresas que operam no setor turístico de
Foz do lguaçu, possibilitando aos
assoc.iados e dependentes que para lá se
dirijam duas excelentes opções de lazer a
preços especiais.
A Helisul Tã=ri Aérieo oferece o cjôo
Pa:i!ioinâmácosóbreasccnx%#cttas,aios
seguintes preços: crianças até 7 anos,
acompanhada, não paga; de 7 a 10 anos
R$  20,00;  adultos R$ 40,00.
A nha do Sol oferece o famoso PiczsseÃo
do 441imczóao , aos segurites preços: criança

IJVRARLI

A IÍ`mria]ün]á oferece descontos especiais
aos associados (20yo para pagamento à vista e
15°/o com cheque para 40 dias) na compra de

qualquer obra Ün'dica nacional não esgotada. Os
colegas do interior não arcaíão com as despesas
de remessa. Maiores inforimções aüavés do
telefone  (041)  224-7112.

FINANCIAMNTO

Os colegas que necessimem podem obter
empréstimo Ünto à Caíxa Eoonômica FódemL

0 prazo para a habflitação do
aparelho e conseqüente utilização da
linha será de 03 (três) dias, contados do
recebimento do contrato assinado na
secretaria da APMP, que centralizará o
convênio.
0 interessado deverá remeter,
previamente:
a) xerocópia da cédula de identidade
fincional:
b) comprovante de residência (fatura da
Telepar, Copel, Sanepar, etc.);
c) nota fiscal do aparelho, contendo no
verso: nome completo legi'vel, RG, CPF,
endereço e assinatura de seu
oroDrietário:-Enáririada a documentação à

TEIEPAR pela Amff e elaborado o
contrato, o associado receberá o original
em seu endereço, devendo assiná-lo e
devolvê-lo à APMP.
Alertamos que os preços acima ainda
poderão ser reduzidos a qualquer
momento, mediante autorização da
ANATEL - Agência Nacional de
Telecomunicações.

AEMMvipA

até 7 anos, acompanhada, não paga; de 7
a 10 anos R$12,50; adultos R$25,00.
Ppara usufiuir desses preços, bastante
infériores aos nomalmente praticados, o
associado ou dependente deverá retirar
seu ciiÉ}dÉ?racz\¢i.aer2Zo  na subsede da
APMP em Foz do lguacu.

I.AZER

Encontra-se em vigor convênio fimaclo
com a Associação Mineim do
Mnistério Público propiciando aos
nossc>s associados a utilização da Colônia
de Férias  situada em Santa Cruz de
Cabrália-BA, pertencente àquela
lnstituição. Reseivas com a SiÉ! Socomo

pelo telefone 031  2954878.

cARiÃo DE cRÉDrio

Através da Amff o associado poderá
obter o cartão vinculado " c]2pc2ffi!ig, da
American Express Card, pagando R$9,m
(nove reais) de anuidade, em duas
parcelas.

Banco Real e Bid!anco, atráves de
desconto em folha, mediante ceftidão
•ir\f iomaii!iN: a. do  líquido consignável

expedida pela ProcuradoriaTGeral,  podem
obter inforimçsts de como prcx=eder

hmto ao fimcionário Mariot[o, na APMP.

VAIE-A-AÇÃO
Reservas de valores devem ser efetu'adas
até o dia 20 do mês anterior ao da
aquisição com   Mariotto, na Associação.

VESTUÁRIO

A Tari)as Magazin, situada na m Rcx:ha
Pombo 509, juvevê,  Curitiba, concede descomos
especiais aos colegas na compia de roupas
masculina ou feminina. Confira. Telefone 254
1945.

SEGURO

A Banestado S/A Corretora de Sçguros tem
fomecido aos nossos associados descontos de
42% 07% + 5°/o pela existência de alame anti-
ftirto no veículo) na contratação de seguro de
veídilo. Para orçamentos e esclaiiecimentos
adicionais fále com Valdomiro, fone 041

3228182.

SUPERMERCADO

0 colega interessado em obter o passapofte
hdividual do atacadista Malm deveri
comparecer ao balcão de inforrmções no local,
munido da carteira fiincional, CPF e qualquer
canão de crédito.
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VOCÊ  PRECISAVA
DE  uMA

IDÉIA

BRILHANTE?

ANUNCIE

AQUI

(041)
35212919
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ALÉM  DE  DISPORMOS  DE  UMA  BELA  COLEÇÃO  DE

)ÓIAS     E     FABRICARMOS    MODELOS    EXCLUSIVOS,

CUIDAMOS     TAMBÉM     DO     SEU     ROLEX,     PATEK

pr,lLIF>E,      vACHERON      cC>NSIANTIN,      oMEGA,

ENTRE OllTRAS PREclosIDADES.

joálheiros

Rud  Ébano  Perem  óO  -19°ónd  ,  coni     1907   -Íone.  041223-787ó  -Ctbd  -F)R



0 HomeBank Banestado não é plus por acaso. Com ele, você pode muito mais. Por exemplo: enquanto consulta sua conta corTente, pode se
infomar sobre lançamentos, criar extratos, exportar paLra outros aphcativos e até impriinir. Se quiser, pode fazer transferências entre contas e

poupanças de qualquer titularidade ou DOC's e pagamentos de títulos de outros bancos. Se vai viajar, pode
programar pagamentos e serviços com até 120 dias de antecedência. Se quer sigilo, conta com caixa postal
eletrônica com senha e transmissão de dados criptografados. E tudo isso com economia: um simples clic e
você conecta, desconecta e atualiza dados, sem congestionamento. Aç)âffi-ç:Sq::ev:::êp::.eiri


