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Palavra do Presidente

Ao epílogo  de§ta  gestão,  po§so  afirmar que foi
um  período  difícil  especialmente  em face das  reforma§
que tramitaram  e t;ramitam  no  Congres§o  Nacional,
alguma§  objetivando  subtraír prerrogativas,
indispensáveis  ao  bom  desempenho  de  nossas
atribuições.  É  bom  lembrarmos também  que vivemo§  um
período  de  ameaças  e  agre§sões,  que,  infelizmente,
tendem  a  aumentar,  direcionadas  §i§temat;icamente
contra  membros  da  nossa  ln§tit;uição,  com  o  objetivo  de
intimidá-los.  Porém,  mesmo  diante  de dificuldades  de toda  a  ordem,  como  as  relatadas,
regi§tramo§  uma  Gestão profícua em todos  os  setores.

No  aspecto  institucional,  a  Emenda  Constitucional  45  de  dezembro de  2004
(Reforma  do  Judiciário)  nos  garant;iu,  pela  primeira  vez,  em  sede  constitucional,  o
tratamento  iscmômico  com  a  magistratura  em  todo§  c]s  sentidos  (art.129,  § 4°).  No
plano  patrimonial,  investimos  na  ampliação,  manutenção  e  melhoria  de t;oda  a  e§trutura
física  da  APMP  Na  Sede  Litorânea,  con§truímos  outro§  cinco  novos  apartamento§,  além
de e§tacionamento,  churrasqueira§,  deque  para  pi§cina,  melhoras  nc]  calçament;o  e
ajardinamento,  além  da  implantação  de  uma  lavanderia,  com  o  objetivo  de  assegurar
maic)r conforto  e  comodidade aos  a§§ociados.  Promovemo§,  outrossim,  c)bras  de  reforma
e  con§ervação  nas  sedes  de  Foz do  lguaçu  e  Londrina,  bem  como  na  §ede  Campestre  de
Colombo,  agregando,  desta forma,  qualidade  e valor ao  patrimônio  dos As§ociados.
Buscaremos  ainda,  adquirir.  ante§  do término de  nos§a  Ge§tão,  mai§  alguns
apartamentos,  com  o  objetivo  de  ampliar o  no§so  hotel  de trân§ito,  que t;ambém  pa§sou
por  reformas,  de  modo  a  atender a  cre§cente  demanda  dos  Colega§  do  interior que
viajam  à  capital,  de  modo  que venham  a  sent;ir-§e  não  apenas  bem  hospedados  e
atendidos,  mas verdadeiramente  "em  casa".

Ouanto  à  prestação  de  §ervjços,  renovamos  e firmamos  um  grande  número  de
convênios,  em todas  a§  áreas  (detalhadcis  em  nosso  §ite),  inaugurandc],  outrossim,
serviço  pioneiro  de compra  de  ingre§§os  para  shows,  apresentações  teatrais,  jogos  etc.
Também foi  implantado  o  departamento  de  §eguros,  na  própria  sede  associativa,  para
atendimento  especial  e  personalizado  ao§  Colegas.  Estamos  reestruturando,  ainda,  de
maneira  profunda,  o  Promed,  para  melhor atendimento  a  todo§  os  usuário§.
F]egistramos,  por  importante,  o  caráter de  profi§sionalização  que  §e  deu  à  administração
da APMP,  que  deve  §er  gerida  como  uma  empresa,  pelo  seu  porte,  tanto  no  aspecto da
quantidade  de  §erviço§  que  presta  quanto  pelo volume  de  recursos  que  administra.
§ob  o  a§pecto  remuneratório,  atuamos  diligente  e fortemente  perante  a  Procuradoria-

Geral  de Ju§tiça  para ver pagos  o§  atra§ados  aos  seus  membros.  Estamo§ fjnalizando,
também,  a§  t;ratativas  com  o Tribunal  F]egional  Eleitoral  no  sentido  de  que,
administrativamente,  seja  quitado  c]  débito  pertinente  à  UF}V [11,98)  aos  Promotores  de
Justiça  que trabalharam  na§  funções  eleitorais.

Avaliamos,  porém,  que  o  mai§  importante  neste  período,  tenha  sido,
seguramente,  c] esforço  incan§ável  de  agregação  e  união  da  Classe,  plasmadc]  no§
melhores  e  mais  caros  ideais  institucionais   alcançados  com  muitos  e§forços  ao  longo  de
várias  gerações  -,  e  que  nc)s  anima,  a  despeitc)  de toda§  a§  adver§idades,  a  cumprirmo§
nc]ssa  missão  de  promover a Ju§tiça,  em  meio  a  um  context;o  de  respeito,  solidariedade e
paz.    Perccirremo§  toda§  a§  regiões  do  Estado,  participamos  de várias  reuniões  de todos
os  Grupos  de  Estudos,  retomamos  os  encontro§  regionais  sobre  os  mais  diversos
temas,  cc]nciliando  momentos  de  congraçamento e  lazer com  a  discussão  crítica técnico-
científica.  Neste  sentido,  dentre  outros  eventos,  foram  realizados  encontrc)s  em
Paranaguá,  sobre  o  novo  Código  Civil,  em  Ca§cavel,  §obre  Direito  Eleitoral,  (ambos  em
profícua  parceria  com  a  FEMPAF])  em  Guarapuava,  §obre  Saúde,  bem  como  em
Florianópolis,  em  parceria  cc)m  no§so§  Colegas  de  §anta  Catarina  e  do  Pio  Grande  do  Sul,
o  1  Cc)ngres§c)  §ul  Brasileiro  do  Ministério  Público,  para  tratar  do  Poder  lnvestigatório  dc)
Ministério  Público,  na  seara  criminal.

A mensagem,  assim,  não  obstante as  adversidade§  enfrentada§,  é  de  otimismo,
pois  -é  bom  registrar  -,  o  Ministério  Público  sempre  se  manteve  altivo  diante  dos
desafio§  e  dificuldades,  fortalecidci  com  a  §eiva  da  dignidade,  energia  e  união  de  seus
Membros.  Vivemos,  efetivamente,  momentos  de  prec)cupaçãc),  que  demandam  muita
serenidade  e firmeza  para  ultrapassá-Ios.  Continuaremo§,  portanto,  até  c) final  do  nosso
mandato,  trabalhando com  determinação em defesa  de  nossas  prerrogativas
in§titucionais  e  do§  interesse§  da  Cla§se,  nos  preocupando  e  nos  empEmhando,  a  cada
momento,  com  t;odos  os  a§sociados  e  com  cada  um  individualment;e.

lvonei Sfoggia
Presidente



Faní  Lerner
Filha de imigrantes judeu-poloneses, Fani Lerner é paranaense, natural de Curit.iba. Ainda adolescente, com 12 anos,

tornou-se escoteira e decidiu que sua vida seria pautada na esperança de um mundo melhor para todos. Aos 15 anos, ingressou
no Magistério e passou a lecionar como voluntária nas comunidades menos favorecidas da cap.ital. Mais tarde, já como primei-
ra-dama de Curitiba, criou a ONG Provopar -uma rede com 400 voluntários que revolucionou o trabalho social no Paraná e virou
exemplo para o restante do País.

Em 1989, ela assumiu o cargo de secretária municipal da Criança e do Adolescente de Curitiba, que ocupou por seis
anos. Fan.i exerceu também o mesmo cargo no Estado do Paraná, por oito anos, nos governos Jaime Lerner, de 1995 a 2002.
Nessas gestões, ela criou cerca de 40 programas para aíendimento a crianças e adolescentes carentes.
No ano retrasado, Fani Lerner ganhou o Prêmio Kellogg's para o Desenvolvimento da Criança 2003, oferecido pela organizaçâo
americana World  of Children, em  parceria com a instituiçáo  Hannah  Neil.  A premiaçâo é considerada a mais imporiante do
mundo na área de açâo social voltada à criança.

Seguindoanovalinhaeditorial,aAPMPemRevistatraznestaediçâoumaentrevistacomestaimporiantepersonalidade
paranaense, que dedicou grande parte de sua vida em prol da promoçâo humana e do combate às injustiças sociais.

APMP em  Revista - Conte-nos um  pouco soL)re a
sua trajetória  na  área  social...Como  surgiu  esse
interesse?
Fani Lerner -Bom, desde pequena eu sempre
procurei  entender a  injustiça social  no  nosso
país.  Posso  dizer  que  a  minha vida  inteira foi
pautada sob este aspecto.  No entanto,  nunca
imaginei  que  casaria  com  um  político  (risos).
Eu casei com um arquiteto e os caminhos da
vida  acabaram  trazendo  a  política  para  as
nossas vidas. 0 que, na verdade, acho que foi
muito bom,  pois me proporcionou a oportuni-
dade de lutar pela promoção do ser humano e
eu   acredito   que   sÓ   iremos   acabar   com   a
injustiça social quando passarmos a promover
pessoas.   Quando  o  Jaime  foi   prefeito   pela
primeira vez não pude me envolver na questão,
pois  era  muito  nova  e  ainda  tinha  crianças
pequenas.  Na  segunda  vez,  o  envolvimento
acabou  crescendo  naturalmente  e,   naquela
oportunidade,  criei  a  ONG  Provopar,  com  a
ajuda de 400 mulheres voluntárias.  Por causa
desta   iniciativa,   até   hoje   acredito   muito   no
trabalho   voluntário.    Foi    um    período   muito
positivo. lmagine, há 25 anos o espaço para a
mulher   trabalhar   era   muito   restrito   e   nós
conseguimos fazer um belo trabalho.  Naquela
época era o  início  das  creches  comunitárias,
eram pouquíssimas na capital, e nós partimos
neste   trabalho   de   aprimoramento.    Assim,
envolvida com a sociedade civil, acho que me
habilitei para ocupar a Secretaria Municipal da
Criança    e    do    Adolescente.    Então,    meu
interesse vem dessa vontade de querer fazer o
ser  humano  crescer  e  é  uma  obrigação  de
quem   detém   poder   político  tentar  fazer   as
pessoas  dependerem  cada  vez  menos  do
Governo e mais de si mesmas. 0 trabalho com
os  jovens  é  ainda  mais  satisfatório,  pois  é  o
começo de uma vida, de toda uma educação,
que pode gerar excelentes resultados futuros.

APNIP  em  Revista  -  E
como   loi    o    periodo
lrente à Secretaria?
FL   -   Eu   fui   durante
muitos anos voluntá-
ria,    o   que    é    algo
maravilhoso.    Tanto
que    hoje    voltei
trabalhar
vo l u ntari ad o
entanto,  o
secretária   me   dava
maior    autonomia,
mais    poder    para
tomar    decisões    e
promover  iniciativas.
Então,   a  convite  do
meu   marido,   resolvi
aceitar    o    cargo.
Claro,  na época isso
gerou uma tremenda
repercussão.     ln-
clusive,     quando
assumi    a    pasta
houve  muita discussão se eu deveria ou  não
receber  salário.  Para tomar esta decisão,  eu
me    posicionei    como    mulher,    como    uma
executiva, que teria muitas responsabilidades
pela frente e, em respeito ao meu trabalho, eu
decidi   que  trabalharia  oito   horas   por  dia  e
receberia salário,  sim.  Na época,  isso  não foi
bem  aceito,   é  claro,   mas  sinto  orgulho  do
trabalho que realizei frente à secretaria.  Não é
uma   questão   de   ser   ou   não   esposa   do
prefeito, é uma questão de vocação.

APNIP em Revista - Nesta época, como era o seu
relacionamento com o Nlinistério Público?
FL  -   Eu  tive  a  felicidade  de  ver  o  início  do
Ministério  Público  no  Paraná,  acompanhei  o
crescimento  da  lnstituição.   Com  certeza,   o



período de maior relacionamento,  no sentido
de parcerias, aconteceu quando eu estava na
Secretaria da Criança e Assuntos da Família,
no Governo Lerner. Com muito orgulho, afirmo
que  o  meu  relacionamento  com  o  Ministérlo
Público foi  baseado em  respeito mútuo,  pois
sempre   tive   o   MP   como   um   parceiro   de
trabalho,    de   orientação.    Sabe,    sou    uma
pessoa que  acredita na Justiça e,  como ser
humano,  tento ser justa.  Meu apelido é dona
justiça (risos). Acho que devemos obedecer a
leis, porque sem parâmetros a sociedade não
existe. Neste sentido, o Mnistério Público veio
preencher  uma  lacuna  que  existia,  e  ainda
existe   no   Brasil,   como   um   órgão  que  nos
ajudaatrabalharpelaJustiça.

APNIP em Revista -0 Brasil tem um modelo impar
de  MP criado i]ela  Constituição de  1988 e oada
vez mais a instituição vem ganhando prestigio no
pais.  Gostaria  que  a  senliora falasse  um  pouco
sobre isso...
FL  -  Cada  país  tem  sua  característica.  Nos

últimos anos, eu tenho viajado muito,
tenho    entrado   em    contato   com
novas culturas. Nos Estados Unidos,
por exemplo, há uma independência
maior  dos  Estados  em  relação  ao
Governo   Federal.    Lá,   o   Ministério
Público exerce um papel fundamen-
tal e é muito respeitado, assim como
em   outros    países   desenvolvidos.
Acho que o Brasil é mais novo neste
sentido.  A  lnstituição  pode  até  não
estar    amadurecida    o    suf iciente
ainda,  mas  acredito  é  que  um  dos
melhores    modelos    do    mundo,
especialmente   porque   ele   chegou
em um momento histórico, no qual o
Brasil    precisava    de    ajuda.    Acho
muito   importante   o   papel   que   o
Ministério   Público  vem  fazendo   na
nossa sociedade e é importante que
ele cresça cada vez mais .

APNIP  em  Revista  -  A  senliora  teve  a
oportunidade    de    ver    instalados

Conselhos como o da Criança e do Adolescente,
do    ldoso    e    do    Portador    de    Necessidades
Especiais. Como a senliora avalia a importância e
o papel desses organismos?
FL -No total, foram criados cinco Conselhos e
eu   tenho   muito   orgulho   de  ter  ajudado   a
implementar  o   Conselho   da  Criança  e   do
Adolescente, do qual fui presidente por quatro
anos.  0  trabalho  com  o  Conselho  me  dava
muita tranqüilidade e,  com  isso,  emergiu  um
grau muito forte de respeito entre a sociedade
civil   e  a  minha  secretaria.   Foi   um  trabalho
belíssimo,   de    ampla    discussão   entre   a

sociedade civil e o governo sobre o futuro dos
jovens do nosso país. Acredito que até hoje os
Conselhos  fazem  um  papel  muito  importante
dentro dos  municípios.  Nós  lutamos  muito  na
minha época, pois infelizmente alguns políticos
não gostavam da idéia de que alguém pudesse
se  meter  na  política  que  eles  acreditam  ser
apenas   deles.   Gosto   sempre   de   ressaltar:
espírito democrático a gçnte tem, mas espírito
partidário é outra coisa.  E preciso ter a cabeça
democrática, independente de partido, para ter
respeito pelo próximo.

APMP  em  Revista  -  0  traballio  desenvolvido  na
área social no Brasil requer muito empenho e, às
vezes, traz muitas frustrações porque r!em_tudo é
possivel concretizar no lempo planejado. Como é,
iiessoalmente, administrar isso?
FL  -   Infelizmente,   a   área  social   no   Brasil   é
bastante prejudicada por uma série de fatores
culturais e de educação. Acredito que muito do
que  podemos  fazer  está  ligado  às  parcerias
com  a  sociedade  civil  e  com  as  ONGs.   0
trabalho  na  área  social  depende  de  recursos
financeiros e requer bastante criatividade, pois
podemos   criar   programas   que   não   sejam
caros,  com  eficiência e qualidade.  Outro fator
importante  é  a  vontade  política.   Quando  eu
entrei  na secretaria,  tinha a sensação de  que
poderia  resolver  todos  os  problemas,  mas  o
ciclo de um mesmo problema é muito grande e
bate de frente com a burocracia. lsso gera uma
frustração   muito  grande.   Acho  que  o   Brasil
precisa  firmar-se  como  um  país  na  luta  por
mudanças  neste  sentido.  Não  há  sequer  um
planejamento,  uma  conta  de  custo-benefício
aqui.  Sempre  digo  que  se  nós  aplicássemos
mais    na    prevenção,    teríamos    um    custo
infinitamente    menor    com    medicação.    A
vontade de mudar um país é o que nos ajudará
a   resolver   o   problema   desta   questão   tão
complexa.

APNIP em Revista - Ouais são os grandes desalios
na área social alualmente?
FL  -  Como  eu  disse,  não  há  projeto  de  país.
Sempre ouvi, desde menina, que o Brasil seria
o país do futuro. Que futuro é esse? Hoje,  nem
se    ouve    mais    falar    nisso,     infelizmente.
Precisamos de planejamento,  de crescimento
e de combate à injustiça social.

APMP  em  Revista  -  Como  a  senhora  avalia  a
situação da criança e do adolescente, do idoso_e
do portador de necessidades especiais no Brasil?
FL  -  Temos  indicadores  melhores.   Eu  tenho
uma carreira de 30 anos  na área social  e  me
lembro de ver crianças em fase de subnutrição.
Acredito  que  atualmente  isso  não  acontece
mais  com  tamanha  freqüência.  0  índice  de



mortalidade infantil  diminuiu  muito,  de mortali-
dade materna também e o número de crianças
nas escolas aumentou bastante, por exemplo.
Os indicadores são positivos,  mas a distribui-
ção de renda no país ainda é muito desigual e
com muitas deficiências. 0 brasileiro não goza
plenamente de todos os seus direitos, especi-
almente  o  idoso  e  o  portador  de  deficiência.
Acredito  que  nos  últimos  10  anos,  sentimos
uma melhoria significativa na área social,  mas
vivemos  numa eterna balança.  Arruma de  um
lado,  pesa do outro.  E,  se analisarmos o País
como um todo, é muito complicado fazer uma
avaliação   positiva.   Ainda   há   lugares   muito
desprotegidos no norte e nordeste do País.

APIVIP em Revista - Prova disso são as freqüentes
denúncias   de   abusos    de    menores,   trabalfio
inlantil,   desrespeito   ao   estatuto   do   idoso   e
violência doméstioa...
FL -F]ealmente. Mas a violência é uma questão
ainda mais complexa, é um problema mundial.
Esses  dias  eu  estava  lendo  um  artigo  que
indicava o aumento do espaço no mercado de
trabalho para mulheres com um conseqüente
aumento da violência doméstica. Os números
da violência são assustadores e não param de
crescer. Acho que o estresse da vida moderna,
o    desemprego,    entre    outros    problemas
sociais,    acabaram    disseminando    esse
problema, que vai além da barreira da pobreza.

APNIP em Revista -E qual o papel das ONGs diante
de todos esse problemas?
FL -  Eu  sou  fã do trabalho das  organizações
não-governamentais,  até  porque  elas  fogem
daquela caracterização política.  São bastante
independentes,    possuem    um    trabalho
diferenciado,    voltado    para    um    problema
específico,   seja   na   área   da   criança   e   do
adolescente, idoso ou portador de necessida-
des  especiais.  No  Brasil,  elas vêm  ganhando
força,  felizmente,  chegando até a exercer um
papel  de fiscalizador das ações  do Governo.
Eu  poderia  dizer  que  a  ONG  é  um  Ministério
Público pequenino,  n,aquele espaço a que ela
está  se  dedicando.  E  um  trabalho  realmente
maravilhoso.   Além   disso,   as   pessoas   que
trabalham numa ONG estão ali por amor,  não
estão  recebendo,  são voluntários.  lsso  rende
um trabalho prazeroso, mais econômicas, não
envolvendo o dinheiro público.

APMP  em  Revista  -  Oual  o  limite,  o  divisor  de
águas,  entre  a  assistência  social  que  deve  ser
prestada e o assistencialismo?
FL -Por algum tempo discutiu-se a possibilida-
de de mudar o termo assistência social devido
a   uma   conotação   com   o   assistencialismo.
Depois,  chegou-se à conclusão que  não são

palavras   que   fazem   alguma   coisa,   e   sim
ações.  Agora,  a  assistência  social  não  tem
nada    a    ver    com    o    assistencialismo.
Assistência social é baseada no planejamen-
to de polítícas públicas para a promoção do
ser humano. Então, as ações de uma secreta-
ria de assistência social  são ações de longo
prazo,   de   planejamento.   Na   área   política,
infelizmente, isso ainda gera muita confusão e
o Brasil ainda é muito centrado na dependên-
cia   dos   recursos   providos   pelo   Governo
Federal.

APIVIP  em  Revista  -  Ainda  é  muito  praticado  o
assistencialismo no Brasil?

FL -É uma questão muito delicada. No paraná
existem 400 municípios e,  infelizmente,  ainda
existem    prefeitos    assistencialistas    e    que
ganham  a  eleição  por  conta disso.  Há  uma
cultura muito grande neste sentido,  mas não
podemos classificar um culpado ao
longo  da  história.  Acho  até  que  o
Brasil    não    pode    prescindir    do
assistencialismo  porque  há  muitos
problemas    emergenciais.    Por
exemplo,  se  uma  pessoa  de  baixa
renda,  idosa,  está  paralisada,  com
eczemas nas costas e necessita de
um  colchão  d'águal,  mas  não tem
condições    de    comprar,    como
deveríamos    proceder?    Nestes
casos, o que deve existir é uma ação
emergencial, de uma maneira muito
específica,  sem  qualquer publicida-
de.

APIVIP   em   Revista   -   No   que   toca   à

promoção    liumana,    nos    moldes
constitucionais,   Iiá   necessidade,   ao
seu   ver,   do   NIP   repensar   algumas
posturas?

FL -0 MP é uma instituição compos-
ta por seres humanos que,  obviamente,  não
são  perfeitos.  Então,  ajustes  sempre  serão
necessários. Acredito que o Ministério Público
do Paraná é bastante moderado no seu modo
de agir perante a sociedade.  Mas,  confesso
que    em    outros    lugares    verificou-se    um
determinado  excesso  por  parte  de  alguns
Promotores,  um certo exibicionismo.  Mesmo
assim,   acredito  que  o   Ministério   Público  é
essencial à ordem do País e espero, sincera-
mente,  que  ele  se  fortifique  cada vez  mais,
especialmente na área social .



Balanço da atual Gestão
Presidente da APMP destaca a importância de atuações

positivas e integradas com a Classe

Próximo de completar dois anos frente
à  presidência  da  Associação  Paranaense  do
Ministério  Público,  o Promotor de Justiça lvonei
Sfoggia avalia de forma muito positiva o trabalho
realizado  em  conjunto  com  os  membros  da
Diretoria  e  dos  Conselhos  Fiscal  e  Consultivo.
Segundo o  presidente,  o  grande  diferencial  da
atual  Gestão  está  nos  atos  democráticos,  no
compromisso  político  diante  de  uma  postura
ética,  envolvendo  a  participação  de  todos  os
Colegas  nos  assuntos  institucionais.  "Procura-
mos pautar nossa administração na transparên-
cia,   fundamentados  em   um  trabalho  sério  e
comprometido  com  a  busca  pela  unificação  e
fortalecimento da Classe" , afirma.

Na   opinião   do   Promotor   de   Justiça
Luciano    Machado   de    Souza,    que
ocupa o cargo de segundo tesoureiro
da APMP  a atual  Gestão foi  bastante
produtiva no aspecto administrativo e
na luta pelos  interesses  institucionais,
bem como no acompanhamento das
alterações legislativas que afetaram a
Classe    nos    úmmos    dois    anos.
"Prezamos    pela    integração    dos

Colegas,  com  a  promoção  de  vários
eventos culturais e de lazer, e também
produzimos    significativamente    no
aspecto    patrimonial,    com    diversos
investimentos    em    manutenção    e
ampliação   de   todas   as   unidades'',
complementa.

Considerando    que    procedi-
mentos  administrativos,  financeiros  e
contábeis constituem a base estrutural
de    qualquer    empresa,    a   APMP
priorizou,    dentre    suas    atMdades,
ações    que    potencializassem    a
capacidade   de   gerenciamento.   De

acordo  com  o  Procurador  de  Justiça  Valmor
Antônio Padilha, membro do Conselho Fiscal, "a
administração pode ser considerada profícua e
exemplar,   uma  vez  que  trouxe  melhorias  em
todos os setores. Além disso, foi muito 'pacífica',
tendo em vista todos os embates ocorridos ao
longo  da Gestão,  que  se  lograram  com  êxito",
lembra o Procurador.

Promed
A Promotora de Justiça Michele  F}ocio

Maia   Zardo,   diretora   executiva   da   Promed,

acredita   que   houve   perceptível   evolução   na
qualidade da prestação de serviços da empresa
de auto gestão ao longo dos dois últimos anos.
Segundo a diretora, o grande diferencial é que a
atual administração focou-se na necessidade de
modernização  do  Promed,  que,  hoje,  assiste  a
2.500   usuários,   entre   membros   do   Ministério
Público e dependentes.

"Acredito   que   a   Promed   apresentou

mudanças    positivas,    cujos    benefícios    sáo
inúmeros  aos  Associados.  Para  chegar  a  este
patamar, contratamos uma empresa de consul-
toria   técnica   para   detectar   os   pontos   que
necessitavam de aperfeiçoamento e,  com  base
nos    dados    apresentados,    a    Diretoria   vem
fazendo  o  possível  para  enquadrar  a  empresa
em    um   novo   conceito   de   profissionalismo'',
avalia.

De  acordo  com  a   Promotora,   outras
reformulações    expressivas    no    quadro    de
funcionários  e  no  sistema cadastral,  que  agora
conta  com  um  banco  de  dados  completo  e
atualizado, também fazem parte do processo de
modernização.  "Nossa  meta  é  consolidar  uma
estrutura administrativa capaz de gerar credibili-
dade  nos  serviços  prestados  e  no atendimento
diferenciado" , afirma.

0   novo   superintendente   da   Promed,
Marcio    Aurélio    Shmeil,    afirma    que    todo    o

processo    de    profissionallzação    deverá    ser
baseado em um planejamento a longo, médio e
curto  prazo.   "De  forma  abrangente,  queremos
traçar metas, definições e estratégias que visem
o atendimento ao beneficiário,  à sistematização
de informação, à regulamentação às normas da
Agência Nacional de Saúde (ANS)  e administra-

ção de risco" , conta Shmeil.
Contratado  no  início  de  maio  no  cargo

de    superintendente,     Marcio    Aurélio    Shmeil
apresenta   em   seu   currículo   experiências   no
SESC,  no  Bamerindus,  Gralha Azul  e  na  Santa
Casa de Curitiba. Além disso, é perito judicial nas
i 6a e 20a varas cíveis da capital e dono da Atuário
Assessoria e Consultoria -empresa que atua no
setor de ciências  atuariais  e  é  especializada na
área  da  saúde.  "Estou  bastante  entusiasmado
com  o desafio  imposto  pelo  Conselho  Diretor e
também pelo voto de confiança da presidência.
Espero corresponder às expectativas e tornar a
Promed  uma empresa voltada à profissionaliza-

ção. Esse é o maior desafio" , ressalta Shmeil.



Políticas de atuação
A APMP acompanhou ativamente todas

as mudanças políticas e sociais que afetaram a
lnstituição    nos    últimos    dois    anos,    traçando

planos    de    atuação    conjunta    com    outras
Associações    e,    principalmente,    com    a
Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público  -  Conamp,  na  defesa  dos  interesses  e
prerrogativas   da   Classe.    0   Promotor   lvonei
Sfoggia,   presidente  da  APMP  e  do  Conselho
Fiscal da Conamp, participou periodicamente de
reuniões  com  a  Diretoria,  o  Conselho  Fiscal  e o
Conselho  Deliberativo  da entidade,  propiciando
maior   participação   do   Parquet   estadual   em
ações   e   projetos   que   circulam   em    âmbito
nacional.

Contando com o apoio e representativi-
dade dos membros da Diretoria Operacional de
Assuntos  lnstitucionais  e  de  Acompanhamento
Legislativo,  a  APMP  realizou  ampla  divulgação
dos principais eventos e assuntos no Congresso
Nacional,   como  a  votação  das   F]eformas   da
Previdência   e    do    Judiciário,    a   questão    da
investigação   pelo   MP   do   porte   e   registro  de
armas e do desconto da contribuição previden-
ciária pelos aposentados e pensionistas.  "Nosso
grande  objetivo  é  o  de  atuar  como  defensores
dos    Colegas    em    questões    relacionadas    à
categoria,   otimizando  o  acompanhamento  de
projetos e medidas de interesse geral",  afirma o
Promotor   de   Justiça   Sérgio    F]enato   Sinhori,
assessor  especial  da  Conamp  e  membro  da
mencionada    Diretoria    Operacional    da
Associação.

Na prática, em junho do ano passado, a
APMP  promoveu  uma  mobilização  nacional  de
Promotores e Procuradores de Justiça, apoiados
pelas Associações de todo o país, em defesa das
atribuições  investigatórias do  Ministério  Público.
No   mesmo  ano,   em   dezembro,   requereu   ao
presidente   do   Paranaprevidência,    pessoal   e
formalmente,  o  cancelamento  do  desconto  de
imposto de renda sobre o pagamento do abono
variável   e   provisório   nos   contracheques   das
pensionistas, bem como a restituição da indevida
cobrança.  No início de 2005,  a entidade instituiu
uma  Comissão  Especial  destinada a analisar e
dar sugestões sobre  os  projetos  de  lei  encami-
nhados   ao   Congresso   Nacional,   que   visam
alterar  os  Códigos  de  Processo  Penal,  CMl  e
Trabalhista,   entre   tantas   outras   iniciativas   do
mesmo porte.

A  Diretoria  também  trabalhou  intensa-
mente  no  sentido de garantir os  interesses  dos
Associados    junto    à    Procuradoria-Geral    de
Justiça  e  outras  instituições  do  Paraná,  como
ocorreu  na  ação  do  Eleitoral  e  no  reajuste  de
vencimentos    e    cobrança   de    pagamentos
referentes   aos   valores   pendentes   do   abono

variável.  F}ealizou constantes encontros com os
Grupos  de  Estudos  em  todas  as  regiões  do
Paraná,  sempre  prestando apoio e atendendo
solicitações   de   cooperação   financeira   para
atividades sociais e culturais.

Reuniões periódicas com os membros da Diretoria: Maria Lucia Figueiredo Moreira,  Luc.iano

Machado de Souza,  Bruno Sérgío Gallati,  Ivonei Síoggia, Vani Antônio Bueno e Wilson José Galheira.

Políticas de Comunicação
Ainda   no    primeiro   ano,    a   Diretoria

implantou o departamento de comunicação na
APMP visando a criação de canais que possibili-
tassem   maior  integração  com   a  Classe.   Na
opinião  do  Promotor de Justiça  Sérgio  Renato
Sinhori,     um    dos    membros    da    Diretoria
Operacional  de  Comunicação,  a  produção  do
informativo mensal lntegração e a reformulação
do   projeto   editorial   e   gráfico   da   APMP   em
F]evista   foram    importantes    mecanismos    de
aprimoramento do relacionamento da entidade
com  os  Colegas.  Ao  todo,  foram  publicados
cinco informativos e quatro edições da revista.

Para dinamizar o fluxo de informações,
inúmeras correspondências via e-mail e correio
foram    encaminhados    periodlcamente    aos
Associados,   levando   notícias   sobre  os   mais
variados  assuntos  pertinentes  à  Classe.  Além
disso,  o  departamento  de  comunicação  deu
seqüência   ao   acordo   para   publicação   da
Coluna Semanal  APMP  nos jornais  Gazeta do
Povo, o Estado do Paraná e Correio Paranaense
e, mais recentemente, na Gazeta do Paraná, de
Cascavel,    totalizando    a   veiculação    de    93
colunas desde agosto de 2003 até o fechamen-
to desta edição.

F]espondendo  à  demanda  cultural,  a
APMP  incentivou  a  divulgação  e  comercializa-

Ção de diversas obras literárias, prMlegiando os
Colegas da capital e do interior do Estado. Vale
lembrar  que  também  foram  aplicadas  ações
estratégicas    de    publicidade    dirigida    em
eventos,  como  a  utilização  de  banners  e  de
outros   instrumentos   de   comunicação   visual,
objetivando o fortalecimento  da  logomarca da
entidade.



Polítioa sooial e de entretenimento
A  retomada  de  grandes  eventos  de

congraçamento  entre a Classe é,  sem  dúvida,
uma   das   importantes   realizações   da   atual
Gestão.   A   promoção   de   festas,   almoços   e
jantares alusivos a datas comemorativas -Festa
do Dia das Crianças, Festa Junina, Jantar do Dia
Nacional do Mnistério Público, Carnaval, Natal e
F]eveillon  na  Sede  Litorânea     sempre  contou
com a participação expressiva de Promotores e
Procuradores de Justiça.

Segundo a Promotora de Justiça Maria
Esperia  Costa   Moura,   integrante  da   Diretoria
Operacional    Social    e   de   Turismo,    o    clima
agradável   e  familiar  foi   marca  constante  em
todos os eventos e garantiu a boa receptividade
por  parte  dos  convidados.  "Acho  que  nossas
últimas festas foram grandes sucessos devido à
excelente   organização   e   à   valorizaçáo   da
família.    Tivemos    eventos    direcionados    às
crianças  e  festas  mais  familiares,  como  foi  o
caso do Natal e do Ano Novo, por exemplo. Este
é o espírito dos nossos eventos" , ressalta.

A   Promotora   afirma   que   o
apoio e a promoção de outros eventos
de   sucesso,   como   os   tradicionais
jantares  de confraternização entre os
Colegas  ao final  do  período de férias
forenses  e  os  Lanches  Beneficentes
do    Grupo   de   Anfitriãs   do    MP-PR,
revelam  a  preocupação  da  adminis-
tração em  relação à união e fortaleci-
mento da lnstituição.

A APMP também apoiou e co-
promoveu diversos eventos realizados
pelo   Mnistério   Público   e   entidades
ligadas    ao    Judiciário,    como    os
Congressos  Estaduais  do  MP-m  em
Foz   do   lguaçu,   os   Seminários   "0
primeiro ano do Código Civil brasileiro
(Paranaguá),     "Direito     Eleitoral"
(Cascavel)  e  "Criminologia e  Políticas
Contemporâneas:    crime,    justiça    e
desigualdade    social"    (Curitiba),    os
Encontros    F]egionais    "Tendências
atuais   do   Direito   Penal   (Maringá)   e

"Saúde    Pública"    (Maringá),    destacando-se

ainda  o  Congresso  Sul-Brasileiro  do  Ministério
Público, no ano passado, em Florianópolis, e o 1
Congresso  Brasileiro de  Execução de  Penas e
Medidas Alternativas, neste ano, em Curitiba.

Na  área  de  turismo,   parcerias   com
agências  de turismo  possibilitaram  a oferta de
pacotes turísticos a destinos belíssimos no País
e no exterior, com descontos promocionais aos
Associados.  0  setor esportivo também  obteve
grande  destaque,  com  a  participação  e  apoio
aos  "atletas"  do  MP-m  em  diversas  competi-
ções nacionais e estaduais: Torneio Nacional de

Futebol   entre   Procuradores   e   Promotores   de
Justiça,  de  13  a  16  de  novembro  de  2003,  em
Vitória (ES),  e de  12 a 15 de novembro de 2004,
em Belo Horizonte (MG), além dos Campeonatos
de Futebol APMP 2004/2005.

Convênios , parcerias e serviços
"Nesta  Gestão,   fol   possível   fazer   um

trabalho    de    organização    e    atualização    de
aproximadamente 300 convênios, anteriormente
firmados,   e   a  concretização  de   mais   de   120
novos convênios das mais diversas áreas, todos
pautados   pela  participação  dos  Associados",
afirma  a  Promotora  de  Justiça  Claudia  Cristina
Rodrigues    Martins,    integrante    da    Diretoria
Operacional    de    Convênios.    Além    disso,    o
departamento   confeccionou   pastas   contendo
listagem ilustrada dos convênios regionalizados,
carteirinhas  (em  número de três)  para utilização
pelos  dependentes,  tudo  no  escopo  de  melhor
atendimento do Associado e de seus familiares
(haja vista que estes agora podem se identificar,
de   plano,   em   estabelecimentos   conveniados,
sem a presença do titular) . A Promotora também
destaca o convênio com a Canadian Agência de
Viagens  e  Turismo,   um  dos  mais  procurados,
especialmente    pelos    Colegas    aposentados,
inativos e pensionistas.  "Essa parceria viabilizou
a promoção de muitos passeios,  sendo que um
deles  contou  com  a  adesão  de  70  Colegas",
lembra.

No primeiro semestre de 2004,  a APMP
firmou    parceria   com    a    Beehive   Consultoria,
Administração  e  Corretora  de  Seguros,  implan-
tando efetivamente um departamento próprio na
sede  administrativa.  A  partir  dessa  iniciativa,  foi

possível  prestar atendimento personalizado aos
Colegas   e   oferecer   preços   competitivos   e   a
possibilidade    de    operar    com    as    melhores
empresas    no    mercado.    Outra   parceria   de
sucesso foi acordada ainda no final de 2003 com
a   Fundação   Escola   do   Ministério   Público   do
Paraná    (Fempar),    visando   à   retomada   dos
encontros   regionais,   cursos   de   atualizaçáo   e
aperfeiçoamento e cursos de especialização que
conciliassem   o   estudo   técnico-científico   e   o
congraçamento entre os membros da Classe em
todas as regiões do Estado.

Desde o ano  passado,  novos  serviços
vêm   sendo   disponibilizados   aos   Associados,
como  a  aquisição  de   ingressos   para  shows,
teatro   e  jogos   de   futebol,   ou   qualquer  outro
evento  cultural,  por  intermédio  da  secretaria  da
APMP  Outra grande  novidade foi  a implantação
de um projeto de recreação durante a temporada
de   verão    na   Sede    Litorânea,    que   garantiu
atividades físicas e  muita animação aos hóspe-
des.



lnvestimentos e obras
A atual  Gestão inves[iu  aproximadamen[e  *  600 mil

reais em obras e reíoímas nas Sedes da APMP provendo mais
coníor[oesegurançaaosAssociados.Confiraumresumo:

1   -  SEDE  ADMINISTRATIVA  -  CURITIBA:  Substi[H'ição  da
central  e aparelhos telefônicos,  substituição  do  ar condiclona-

do  e  aquisição  de  computadores  e  atualização  do  sistema  de

informática.

2 - SEDE CANIPESTRE -COLOMBO.. F\ecor\stTuçào da quadra
de  tênis  (piso,  alambrado  e  baldrame,   iluminação  e  píntura),

plantio   de   árvores  lrutíferas,   revisão   geral   da   parte   elétrica,
implantação     de     central     telefônica,     aciuisição     de    {rezzer,

lavadoras  de  roupas,  roçadeira,  materiais  de  copa  e  cozinha,

sistema sky.

3  -  HOTEL DE TRÂNSITO  -  CURITIBA: Rtiorma dos qud+io
apartamentos  (pintura,  reforma de sofás e cadeiras),  aquisição

de  televisores,  aquecedores  a  gás,   roupas  de  cama,   mesa  e

banho.

4-SEDE[/roflÁWEA..Construçãodecinconovosflat's,pátio
de  estaclonamento  e  churrasqueiras.  Reforma  do  quiosque  da

piscina (telhado  e forro),  implantação  da  lavanderia  (aquisição
de  02   máquinas  de   lavar  roupa  e   01   secadora  de   roupas),

ajardinamento,  substituição  de  cobertura  do  prédio  principal,

móveis  e  iitensíIÍos,  revisão  da  central  telefônica,  implantação

de   tarífário,    manutenção   em   geral    (motores   da   piscina   e

tossas).

5 -SUBSEDE DE FOZ D0 IGUAÇU: Suhsti[H.içào de môve.is,
aquisição  de ar condicionado,  máquina de  lavar roupas, lv 29

polegadas,  aparelho  de  som,  móveis,  utensílios  para  cozinha,
roupas  de  cama,  mesa  e  banho,  manutenção  da  piscina  e  do

parquinhoinfantil.

6 -SUBSEDE t)E LONI)RINA: Aqu.is.ição de màqi\.ir\a de ldNàT
roupas, Tv 29 polegadas e aparelho de som. F}eforma do campo

de {utebol, do salão de festas, do parque infantil,  dos banhelros,

das churrasqueiras,    calçadas,  além da manutenção da quadra

de tênis e da área da piscina.

*Todos   os   documentos   contábeis   dos   exercícios   de   2003,

2004 e 2005 estão disponíveis para consulta no departamento

administrativodaAPMP
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``0 Ministér.io Público, inst.ituiçâo permanente do Estado, é responsàvel pela defesa do regime

democráíico e do interesse público, velando pela observância da Constituiçâo e da ordem jurídica"
(Carta de Curitiba,  1 986)

Exatamente em 21  de junho de 1986,
durante  os  trabalhos  do  1  Encontro  Nacional
de  Procuradores-Gerais  de  Justiça  e  presL
dentes de Associações do Ministério Público,
teve    início    a    luta    pela    independência    e
autonomia   da   lnstituição.   Dois   anos   mais
tarde,  a reforma constitucional veio confirmar
a  necessidade  de  uma   "carta  de  alforria'',
conferindo   ao    Ministério    Público   funções,
competências    e    garantias,    bem    como
atribuindo  uma  incontestável  independência

quanto ao desempenho de suas atividades.
Na   opinião   do   ex-Procurador-Geral

de    Justiça    Luiz    Chemim    Guimarães,    "a
Constituição de 1988 foi e tem sido o verdade-
iro fiel e avalista do excelente desempenho do
Ministério  Público,  tanto  Federal  quanto  dos
Estados". No entanto, até 1988, a atuação do
Mnistério    Público    não    incomodava    os
Poderes  do  Estado,  nem  tampouco  a  elite

política e econômica do país. Em decorrência
da  reconstrução  da  ordem  constitucional,  a
lnstituição  ganhou  legitimidade  democrática
e, lamentavelmente, o exercício dos Promoto-
res e Procuradores de Justiça, como agentes
políticos,  passou a sofrer inúmeras tentativas
de   desqualificação,   tais   como   a   "Lei   da
Mordaça"   e   toda   a   polêmica   acerca   da
prerrogativa de investigação de cunho penal e

do porte e registro de armas.
Segundo   o   também   ex-Procurador-

Geral   de  Justiça  Marco  Antônio  Teixeira,   "a
autonomia    dos    integrantes    do    Ministério
Público é inegavelmente constitucional, sendo
constantemente  reafirmada  e  defendida  em
qualquer   parte   do   País,   independente   de
interesses  políticos".  0  presidente  da  APMP
lvonei  Sfoggia,  destaca  que  "no  exercício  de
suas  atividades  os  Colegas  não  podem  ser
obrigados   a   observar   portarias,   instruções,
ordens  de  serviço  ou  quaisquer  comandos,
nem    mesmo   dos    órgãos    superiores    da
administração,  a  respeito  do  que  devem  ou
não fazer" .

Para o ex-Procurador-Geral de Justiça
Luiz Chemim  Guimarães,  "a independência e
autonomia    do    Ministério    Público    são    de
fundamental  relevância  e  significativa  impor-
tância na medida em que, como advogados da
sociedade,    seus    membros    não    podem
prescindir  de  que  a  lnstituição  tenha  seme-
lhantes  garantias".  E  ele  ainda  complementa
dizendo  que  "para  que  o  Ministério  Público

possa,   assim,   bem   desempenhar  as   suas
importantíssimas  atribuições  é  de  todo  e  em
todo inaceitável, sequer imaginável, a possibi-
lidade   de   retirar   da   lnstituição   a   sua   total
independência   na   intransigente   defesa  dos



múltiplos fatores sociais" .
Mesmo com os empecilhos impostos,

a força de  sustentação  do  Ministério  Público,
sem dúvida, ainda está na defesa do interesse
social.  Segundo  o  Procurador  Marco Antonio
Teixeira,  "a visão  institucional  que  se  pode ter
hoje  é   bastante  otimista,   embora  não  seja
possível admitir que o trabalho está completo,
uma  que  vez  que  os  anseios  da  sociedade
deliberam as funções e razões de existência do
Ministério Público".

Ofuturo:
No  final  do  ano  passado,  o  Senado

aprovou    a    Emenda    Constitucional    45/04

(F]eforma do Judiciário) , que alterou a estrutura
do  Poder  e  implantou  pontos  de  relevância

para o futuro do Ministério Público.  Na opinião
do   presidente   da   Conamp,   João   de   Deus
Duarte  F]ocha,  a  Reforma  ainda  depende  de
uma série de outras reestruturações infracons-
titucionais  para obter o  reflexo esperado.  "Na
verdade,   a   F]eforma   acabou   fragilizando   a
atuação   dos   magistrados   e   do   Ministério
Público  em  alguns  dispositivos  e  não  trouxe
nada que pudesse oferecer de mecanismos na
celeridade, no acesso à Justiça e na resposta
da boa prestação jurisdicional" , critica.

No  que   diz   respeito   à  criação   dos
Conselhos  Nacionais  do  Ministério  Público  e
de Justiça,  o  presidente da Conamp  ressalta

que a grande preocupação neste momento é
em relação às atribuições que ambos têm com
relação à atuação de magistrados e membros
do MP "Esses conselhos terão a atribuição de
colocar juízes e  Promotores em disponibilida-
de,   de   aposentar   compulsoriamente,   situa-

Ções    estas    que    acabam   fragilizando    as
garantias   constitucionais   desses   membros,
que são garantias da sociedade", diz João de
Deus.

Outra expectativa ainda para este ano
refere-se  ao julgamento,  que foi  interrompido
em  setembro  do  ano  passado  no  Supremo
Tribunal  Federal,  sobre  o  poder  de  lnvestiga-

ção  criminal  por  Promotores  e  Procuradores
de Justiça. A questão foi amplamente discuti-
da, com mobilizações e moções de apoio por
parte  de  instituições  governamentais  e  não-
governamentais,    tanto    brasileiras    quanto
estrangeiras, mas ainda gera muita polêmica.
"0 Ministério Público é o titular da ação penal e

tem  o   poder  de   instaurar  procedimentos  e

apurar   fatos.   Se   é   ele   quem   inaugura   a
instância  penal,  exerce  o  controle  externo  da
atividade  policial  e  denuncia,  é  óbvio  que  ele
também  pode  colher  elementos  para  a  sua
convicção e oferecer a denúncia-crime contra
o infrator",  defende o presidente da Conamp.
Na opinião  do  presidente  da APMP  seria  um
retrocesso  político e  social  sem  precedentes
tirar do Ministério Público o poder de investigar
os  fatos.  "0  exercício  das  atribuições  pelos
membros do MP se pauta no esclarecimento
dos   fatos,   na   busca   pela  Justiça",   finaliza
lvonei Sfoggia.

Nomeações:
A    nomeação    dos    Procuradores-

Gerais de Justiça dos Estados, Distrito Federal
e  Territórios  é  outro  tema  bastante  polêmico,
uma vez que a interferência do Poder Executi-
vo  no  MP  se  mostra  ainda  mais  flagrante.  É
antiga a reivindicação para que seja
alterada  a  Constituição  Federal  no
sentido de estabelecer a escolha do
Chefe do  MP Estadual  pela catego-
ria, mediante eleição direta.

"0    Procurador-Geral    de

Justiça    é    o    representante    do
Ministério   Público,   da   lnstituição  e

dos   membros   que   a   compõem.
Portanto, deve ser votado, escolhido
e nomeado por seus membros, sem
a   interferência   do   Governador.   0
Procurador-Geral de Justiça não é o
representante   dos    interesses    do
Poder  Executivo,  e  sim  dos  interes-
ses   da   sociedade   e   do   regime
democrático" , afirma lvonei Sfoggia.

A predileção ou  conveniên-
cia,  sem  levar  em  conta a vontade
dos  demais  membros  do  MP  já foi
detectada   diversas   vezes    nos
Estados brasileiros. No ano passado, a APMP
divulgou  nota oficial,  com  apoio da Conamp,
reafirmando   que,   apesar   da   legalidade   na
escolha  de  qualquer  dos  componentes  da
listra  tríplice,   enquanto  não  alterado  o  atual
sistema de investidura do Procurador-Geral de
Justiça  a  posição  da  entidade  seria  de  total
apoio ao candidato mais votado, como forma
de  prestígio  à  democracia  interna  da  lnstitui-

ção,  sem  qualquer  interesse  corporativo  ou
sindical.
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Congresso realizado em Curitiba sobre o tema é sucesso de público
e já tem ediçâo garantida para o próximo ano

Cerca de 500 pessoas, entre Promoto-
res e  Procuradores  de Justiça,  profissionais da
área do Direito, assistentes sociais, psicólogos e
estudantes    universitários    de    22    Estados
brasileiros,     participaram    do    1    Congresso
Brasileiro  de   Execução  de   Penas  e   Medidas
Alternativas, realizado nos dias 30 e 31  de março
e  1°  de  abril,  em  Curitlba.  0  evento,   primeiro
encontro   em    nível    nacional    a   discutir   com
destaque o tema,  foi  promovido  pelo  Ministério
Público   do   Paraná,   com   a   co-realização   da
Associação    Paranaense    do
Ministério     Público     e     da
Fundação Escola do Ministério
Público   do   Paraná   (Fempar),
além   do   apoio   da   OAB-PF],
Secretaria    de    Estado    da
Justiça,  Amapar,  Universidade
Tuiuti     do     Paraná,     UFPF],
Unibrasil,  Faculdade de Direito
de   Curitiba,   PUC,   Escola  da
Magistratura    do    Paraná,
Ministério     da    Justiça     e
Associação    Pró-Alternativas
Penais.

A    Promotora    de
Justiça   Maria   Esperia   Costa
Moura,  da  Vara  de  Execução
de  Penas  e  Medidas Alternati-
vas  e  uma  das  organizadoras

cenário    social.    Ela   acredita    que    as    penas
alternativas são a melhor forma de garantir que a
pessoa que comete um delito tenha a oportunida-
de de qultar seu débito com a comunidade e de
se    ressocializar    de    forma    mais    eficiente."O
sistema   prisional   do   país   está   mais   do   que
sobrecarregado  e  com  alto  índice  de  violência.
Com isso, a pena em regime fechado não educa.
A pessoa sai pior do que entrou", afirma.

Diversos    profissionais    especializados
na  matéria  proferiram  palestras  durante  os  três
dias de evento. Na noite de abertura, o advogado
e membro da Associação lnternacional de Direito
Penal,  professor  F]ené Arjel  Dotti,  falou  sobre  "0

papel  do  Estado  na  aplicação  das  alternativas
penais,    na   perspectiva   da   garantia   de   sua
eficácia".    Para   Dotti,    a   cultura   elitizada   vem

produzindo    uma    certa    proliferação    de    leis,
contribuindo,    assim,    para   a   banalização   de
penas    no    País.    "Presenciamos    uma    prisão
banalizada,   como   se   houvesse   apenas   esta
alternativa  em   nossa  sociedade",   ressalta.   Na
opinião do professor,  a aplicação da pena deve
ser  um  processo  de  diálogo  com  a  socledade,
com  a  moderação  do  Estado,  o  que,  segundo
ele,  não  vem  acontecendo.  Um  bom  caminho
para  solucionar  tais  problemas,  segundo  Dotti,

seria    o    aprimoramento    e
aplicação   das   alternativas   de
penas, a criação e estruturação
de   varas   especiais,   além   do
crescimento e  integração  entre
o Poder Judiciário e o Minlstério

---                      1    Público

Na manhã seguinte,  o Procura-
dor de Justiça Gilberto  Giacóia
apresentou um  "Balanço crítico

.    ~    dosistemadepenasnoBrasil"
sob   a   ótica   do   quadro   de
violência,  exclusão  e  desigual-
dade   na   área   social.   Para   o
Procurador,    o    Estado    dirige
maior  proteção  à  ellte  e  pune
com rigor as classes subalterni-
zadas.   "Vivemos   a  manifesta-

proíessorfiené Art'e/DoÍÍÍ'    `                     ção do poder representada pela

do  Congresso,  afirma  que  o  encontro  foi  além
das expectativas e objetivou a troca de experiên-
cias entre  diversos  profissionais  que tratam  da
matéria   no   País.   Segundo   a   Promotora,   a
discussão do tema possui extrema relevância no

pena de privação à liberdade nas classes menos
privilegiadas",    enfatiza.    Giacóia   finalizou    sua
manifestação  pedindo  a  revisão  do  sistema de
penas, a implantação de programas de ressocia-
lização  e  de  condições  humanas  capazes  de



levar dignidade às penitenciárias no Brasil.
A secretária nacional de Justiça, Cláudia

Chagas, falou logo em seguida sobre "Os novos
rumos   das   políticas   públicas   no   campo   das
alternativas   penais".   A   secretária   chamou   a
atenção para os altos índices de
criminalidade, que, segundo ela,
crescem em discordância com o
sistema   penal    no    Brasil.    "Os
dados que revelam a superlota-
ção    nas    cadeias    brasileiras
acentuam   a   necessidade   do
envoMmento    do     Ministério
Público   e   do   Poder   Judiciário
dentro    da    política    criminal",
afirma.    Segundo    Chagas,    o
Governo  Federal  deve  implantar
cinco    presídios    federais    nos
próximos   anos.   No   entanto,   a
intenção  não  é  acabar  com  o
problema    da    superlotação
carcerária.   "0   presídio   federal
tem    como    objetivo    conter    a
organização criminal dentro das

afirma.  0  Promotor também criticou  a  "inflação
legislatjva"  e a morosidade do Judiciário como
razões    do    descomprometimento    com    os
Juizados Especiais Criminais.

A  palestra do  doutor  em  Direito  Penal
pela  Universidade  de  Sevilha,

Penitencíárias,     o     poder,     por          SecrelárJ'awacJ.ona/deJusíi.Çac/áudíachagas
exemplo,    exercido    pelo    tráfico    de    drogas'',
explica.

Além dessa medida, Chagas conta que
está sendo realizado um estudo em  10 Estados
brasileiros    para   averiguar   o   perfil    de   quem
cumpre  e  aplica  penas  no  País.  "Esta  pesquisa
servirá   como   base   para   qualquer   atitude   no
âmbito penal", diz. Em 2003, o número de presos
em  penitenciárias  brasileiras chegava a 290  mil.
Estima-se  que  este  número  possa  chegar  aos
alarmantes 400 mil nos próximos anos. Segundo
Claudia    Chagas,    "não    existe
uma solução mágíca,  e sim  um
rol    de   soluções    que    podem
contribuir    na    resolução    do
problemátlco    sistema    penal",
como é caso do desenvolvimen-
to de aplicação efetiva de penas
e medidas alternativas .

Na manhã do último dia
de evento, o Promotor de Justiça
F3enato   Flávio   Marcão,   do   MP
paulista,  abordou   "A  execução
penal   nos   Juizados   Especiais
Criminais",     ressaltando    o

pioneirismo     do     Ministério
Público   do   Paraná   ao   criar   a
primeira  vara  especializada  na
matéria.   No   entanto,   segundo

Cezar    F}oberto    Bjttencourt,
abordou a polêmica a respeito
de "Algumas penas alternativas
inaplicáveis     no     Brasil"
Bittencourt  disse  ser  defensor
fervoroso   de   penas   alternati-
vas,   mas  também   um  crítico
severo à forma de operalização
e  aplicação  de  tais  medidas.
"Por    exemplo,     quando

condenamos    alguém    à
obrigação   de   freqüência   em
cursos. Que cursos são esses?
De  formação  ou   informação?
Como  definimos  cursos  para
uma pessoa letrada e para um
analfabeto?"
questiona.     0
especialista    ainda

defendeu a necessidade das penas e
medidas alternativas no cenário atual,
uma vez que, para ele, "o problema da
prisão é a própria prisão" , finaliza.

Uma  das  conferências  mais
aguardadas    pelos    participantes   foi
proferida pelo representante no Brasjl
da   Fundação   lnternacional   Penal   e
Penitenciária  das   Nações   Unidas,   o
professor  de  Direito  Penal  Edmundo
Oliveira, da Unlversidade da Amazônia

Marcão, a iniciativa ainda carece                       Proíessor£dmundo de o/Íveíía
de   .recursos    financeiros,    especialmente    em
outros  Estados.  "Não  há  estrutura  nos  juizados
do  Estado  de  São  Paulo,  por  exemplo,  o  que
acaba   desencadeando   uma   certa   falta   de
estímulo  por  parte  dos  operadores  de  Direito",

(Belém),  que  injciou
sua fala da seguinte
forma:     "A    Justiça

penal  tem  o  retrato
da   seletividade   na
punição".  0  profes-
sor    não    poupou
palavras    ao    men-
cionar  as  deflciênci-
as do sistema penal
brasileiro,     lembran-
do    que    o    massacre    do
Carandiru  está  entre  as  cinco
majores catástrofes  carcerári-
as   no   mundo.   Além   disso,
também  criticou  a  resistência
à  modernidade  e  os  custos
repassados   ao   contribuinte.
"No Brasil,  um presidiário tem,

em  média,  um custo anual  aos cofres  públicos
de  13  mil  reais.  Se  aplicássemos  com  eficácia
penas    e    medidas    alternativas,    poderíamos
reduzir   os   gastos   a   até   36°/o   desse   valor",
justificou.



F]ecente    levantamento    da   Vara   de
Execução  de  Penas  e  Medidas Alternativas de
Curitiba  indica que  para a  aplicação  de  penas
alternativas  basta  um  técnico,  que  fiscaliza  o
cumprimento da sanção (em geral, um assisten-
te social), e que pode ser contratado por cerca
de mil reais. Cada técnico consegue atender 300
réus.  Se  contar  com  suporte  de  estagiários,  o
atendimento  pode  ser ainda  maior.  A pesquisa
indica que perto de 70°/o dos crimes praticados
em  Curitiba têm  condições  legais de aplicação
de pena alternativa.

Sucesso:
As atividades do evento foram encerra-

das com uma plenária para leitura e apresenta-
ção de propostas que serão anexadas à "Cana
de Curitiba". Em razão do sucesso do evento no
Paraná, a secretária nacional de Justiça, Cláudia
Chagas,   afirmou   que  o   Ministério   da  Justiça
apoiará   a   realização   de   novos   congressos
dedicados à matéria.  ''Já definimos,  inclusive,  a

realização  de  um  próximo  encontro,
que será realizado em 2006,  no Pará",
garantiu    Leila   Paiva,    coordenadora
geral    de    reintegração    social    do
Ministério da Justiça.

Segundo   Paiva,   o  evento  foi
um marco na discussão da execução e
aplicação    das    penas    e    medidas
alternativas no país. "0 grande número
de pessoas de todo país mobilizadas
pelo congresso para discutir as penas
e   medidas   alternativas   mostra   que
estamos  em  um  novo  rumo.  Há  uma
intenção    séria    de    buscar    novas
soluções  para  a  execução  penal  em
detrimento ao que tem  sido  praticado
até agora", ressalta.

A promotora de Justiça Maria
Esperia   Costa   Moura   afirma   que   a
troca  de  experiências  entre  profissio-
nais  do  Direito  de  tantos  Estados  foi
um dos grandes  méritos do encontro.
''Ouvimos relatos de projetos diversos,

soluções   que   deram   certo   e   que
deram errado. Esse intercâmbio de informações
certamente renderá frutos em vários pontos do
país", avalia a Promotora.

Durante    o    congresso   também    foi
realizada uma reunião da Comissão Nacional de
Apoio   ao    Programa   Nacional   de    Penas   e
Medidas  Alternativas,  do  Ministério  da  Justiça,
que   é   presidida   pela  secretaria   nacional   de
Justiça,  Cláudia  Chagas.  0  grupo  definiu  em
Curitiba   algumas   diretrizes   de   atuação   para
2005, prevendo já para abril uma reunião da sub-
comissão   de   capacitação   e   para   maio   um
encontro    da    subcomissão     para    análise
legislativa.

Ofioinas

No  dia  31   de  maíço,  à  [arde,  foram  realizadas

Oficinas  de lTabalhos,  com  palestras da Juíza de

Direi[o  Cleuza  Maria  Silveira  de  Azevedo  Cechin

sobre   "Monitoíamento   das   penas   e   medidas

altermlivas'',  do  Promolor  de  Justiça Geder  Luiz

Rocha Gomes, da Bahia, que falou sobre ``Dilemas

que    envolvem    a    pena/med.ida    de    pres[ação

pecun.iária    e    de    ou[ra    natureza",    além    da
assessora  técnica  do  Ministério  da  Jus[iça  Vera

Regina Muller,  que abordou  o tema ``Partic.ipação

dacomun.idadenaexecuçãodaspenasemedidas

alternativas''.

No   dia  seguinte,   1°   de   abril,   as   palestras   de

introduçâo  às  OÍ.icinas foram  profer.idas  pelo Juiz

de Direito Herbet José Almeida carneiro, que íalou

sobre    ``Penas   al[erna{ivas   e    a   promoção   da

cidadania", e também  pela Promo[ora de Just.iça

do Dis[rilo Federal, Fabiana Cos[a Oliveira Barre[o,

que    enfatizou    a    questão    `Juizados    Especias
Criminais    e    sua    eíe{ividade    na    solução    de

Confli[os,'.



Aparecído Rodrígues
Dando    continuidade    à    série    de

matérias  em  homenagem  aos  patronos  dos
Grupos  de  Estudo  do  Paraná,  a  APMP  em
f?ev/.sía  apresenta  um  pouco  da  história  do
Procurador  de  Justiça  Aparecido  F]odrigues,

patrono do grupo da Região Metropolitana de
Curitiba e Litoral ,

Paranaense,  natural  de  Sertanópolis,
Aparecido   Fiodrigues   nasceu   no   dia   4   de
fevereiro  de  1943.  Aos  29  anos  foi  nomeado,
em  virtude  de  habilitação  em  concurso,  para
exercer   o   cargo   de   Promotor   de   Justiça
Substituto da sa Seção Judicial,  com sede na
comarca de Cornélio Procópio. Três anos mais
tarde,    foi    designado    para    assumir    a    2a
Promotoria e atuar nas sessões do Tribunal do
Júri  daquela comarca.  Ainda no  mesmo ano,
foi  promovido,  pelo critério da antiguidade,  ao
cargo  de  Promotor  de  Justiça  de  entrância
inicial   da   comarca   de   Clevelândia.    Meses
depois, foi removido, por merecimento, para a
comarca de lbaiti, onde permaneceu por mais
dois anos.

Aparecido Rodrigues é lembrado nos
anais do Ministério Público do Paraná por sua
imensurável    contribuição    aos    Grupos    de
Estudos.  Passou  a  participar  ativamente  das
reuniões    promovidas    no    Estado,    presen-
ciando,   inclusive,  o  1  Seminário  Jurídico  dos
Grupos  de  Estudos  do  Ministério  Público  do
Paraná,  realizado  entre 29  de janeiro  e  02  de
fevereiro del 980. Em 1982, recebeu elogios do
Dr.     Murilo    F}odrigues    Cordeiro,    à    época
Procurador-Geral  de  Justiça  do  Paraná,  pela
valiosa   colaboração   prestada   à   lnstltuição
durante  a  realização  do  11  Seminário  Jurídico
dos Grupos de  Estudos do  Ministério  Público
do paraná, no período de 28 a 30 de julho.

Um    ano    antes,    foi    removido    por
merecimento do cargo de Promotor de Justiça
de   entrância   intermediária   da   comarca   de
Palmas    para   assumir   o    cargo    de    igual
entrância   na   comarca   de   São   José   dos
Pinhais,   na  região  Metropolitana  de  Curitiba.
Em  1983,  foi  promovido  por  merecimento  ao
cargo  de  Promotor  de  Justiça  de  entrância
final,   com   funções   de   substituição,   da  22a
seção judiciária na comarca de Londrina, onde
permaneceu até fevereiro de 1985, passando,
então,   a  assumir  igual  cargo  na  10°  seção
judiciária   da   capital    paranaense.    Naquele

mesmo ano assumiu funções junto à Vara de
Execuções    Penais    e    Corregedoria    dos
Presídios,  atuação que  lhe  rendeu  elogio  por

parte do Dr. Celso Carneiro do Amaral. No ano
seguinte,  assumiu  o  cargo  de  Promotor  de
Justiça da 7a curadoria de curitiba.

Em  1990 recebeu voto de louvor pela

participação e êxito  no  Encontro  Estadual  do
Ministério  Público,  em  Foz do  lguaçu.  No ano
seguinte    foi    promovido    pelo    critério    de
merecimento   ao   cargo   de   Procurador   de
Justiça.    lnstaurou    processo    administrativo

para  apurar  a  não  publicação  do  edital  de
regulamentação para formação de lista tríplice
relativa   à   escolha   do   Procurador-Geral   de
Justiça,  conforme  Resolução  n°  630/91,   do
Conselho  Superior  do  Ministério  Público.  Em
1995,    pediu   junto   à   Procuradoria-Geral    a
aposentadoria  no   cargo   de   Procurador  de
Justiça.  No  ano  seguinte,  faleceu  na  capital

paranaense.



Menínos de 4 Pínheíros
Uma nova realidade socíal  para o país

0  Ministério  Público  é,  sem  dúvida,
uma  das   instituições  mais   requisitadas   no
âmbito social, tendo em vista as suas atribui-

ções constitucionais e legais. Nesta edição, a
APMP em F{evista abre espaço para divulgar o
trabalho da Fundação Educacional Meninos e
Meninas  de  F}ua  Profeta  Elias    Chácara  "Os
meninos    de    4    Pinheiros",    entidade    não-

governamental assistida por muitos integran-
tes  do   MP  paranaense  e  que  atua  como
parceira na solução dos problemas do país na
área social .

Em 1987, um grupo de educadores e
adolescentes ligados ao Movimento Nacional
de Meninos e Meninas de F]ua deu início a um
trabalho de pesquisa com crianças e adoles-

cente nas ruas do centro de Curitiba.
A idéia deu certo. Desde 26 de junho
de  1991,  a  Fundação  Educacional
Meninos  e  Meninas  de  Rua  Profeta
Elias    vem    trabalhando    com    a
finalidade    de    dar    assistência    e
educação   integral   às   crianças   e
adolescentes   das   classes   menos
prMlegiadas,    no    município    de
Mandirituba,  na  região  metropolita-
na.

Hoje,  a  Chácara  abriga  80
ex-meninos de rua,  com faixa etária
de 06 a 1 s anos de idade, prestando
atendimento    às    necessidades
básicas e oportunizando, através de
cursos  e diversas  atMdades,  a sua
ressocialização,    crescimento    e
independência.  0  coordenador  do
projeto,    Fernando    Francisco    de""   Góes,  explica que,  inicialmente,  as

crianças e adolescentes que vivem  nas ruas
são  previamente  sondadas   pelo  grupo  de
abordagem   e,   depois,   são   convidadas   a
passar   um   fim   de   semana   na   Chácara."Somente   depois   de   conhecerem   toda   a

proposta  e   metodologia  do   projeto  é  que
podem   optar   por   permanecer   ou   não   no
mesmo" , afirma Goés.

As atividades e cursos oferecidos são
inúmeros, sempre com acompanhamento de
uma  equipe  técnica  multidisciplinar formada

por educadores voluntários. No ano passado,

o   Clube   Atlético   Paranaense   instalou   uma
escolinha de futebol no local,  para alegria dos

jovens  torcedores.  Aulas  de  música  e  traba-
lhos  manuais também  preenchem  o currículo
de atividades diárias.

Com o intuito de incentivar o estudo, a
Fundação construiu uma "Casa F]epública" na
capital para auxiliar os jovens com mais de 18
anos    que    desejam    freqüentar    o    ensino
superior.  "Sentimos que essa era uma grande
necessidade  e com  o apoio da  Universidade
Federal  já  conseguimos  encaminhar  muitos

jovens para um futuro promissor" , conta Góes.

Paroerias
A    Fundação    também    participa

ativamente  da  implantação,  eleição  e  gestão
dos   Conselhos   Tutelares   de   Curitiba   e   do
município de Mandirituba.  Preocupada com o
futuro da política de atendimento da criança e
do adolescente, a Fundação recebe a colabo-
ração de diversas entidades,  inclusive interna-
cionais.

A comunidade local também participa
ativamente do  projeto,  colaborando especial-
mente nas atividades educacionais.  Segundo
Fernando  Góes,  "os  agricultores  ensinam  as
crianças   como   mexer   com   a   terra   e   tirar
proveito   sem   danificá-la.   Também   ensinam
técnicas  para  criação  dos  animais   (porcos,
galinhas,  vacas,  frangos,  cabritos,   ovelhas).
Enquanto isso, as esposas ensinam a cozinhar
e outras atMdades relativas à manutenção do
lar.   E  muitas  pessoas  ajudam  ainda  com  o
reforço escolar" , afirma o coordenador.

Outro  aspecto  muito  interessante  é a
troca de experiências.  Os moradores vizinhos

passam  para os  meninos  os valores  de  uma
família  e,  do  outro  lado,  os  meninos  contam
como era a vida nas ruas. "Essa troca faz com
que   os   moradores   também   aprendam   a
valorizar o campo e não vivam na ilusão de que
se   pode   encontrar   uma   vida   melhor   nas
grandes cidades" , afirma o coordenador.

Com a implantação de posto médico
no local tornou-se ainda mais visível a integra-

Ção   da   comunidade   com    a   Chácara.    A
Associação de Moradores e o Conselho Local
de  Saúde  administram  o  local,   enquanto   a



Universidade Federal do Paraná (UFPF]) cede
médicos e dentistas por meio de um convênio.
"0 que antes era visto como problema para a

comunidade local, hoje é solução para uma de
suas    mais    emergentes    necessidades,    a
saúde,  coisa  que  o  Estado  atende  precaria-
mente,  principalmente na zona rural",  ressalta
Goés.

Serviço:
A Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua

Profeta Elias fica na BR 116, no l(m  144,

bairro de 4 Pinheiros, município de Mandirituba.
Outras informações pelo fonelíax:  (041) 6331159.

"Tendo, mesmo que modes[amen[e, par[icipado desde a insti[uição da Fundação

Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias, assim como das ações des[inadas ao

Íuncionamento da Chácara Pe.  Eduardo  Michelis,  considero  que a experiência acumulada

nesses últimos anos por certo servirá como impor[an[e ponto de reflexão pâra inicia[ivas da

espécie,  tão   necessárias  dian[e   da  reconhecida  omissão   do   Estado   na  formu/ação   e

execução  de  polí[icas  sociais  públicas  capazes  de  atender  os  díreitos  fundamen[ais  de

nossas cr.ianças e adolescen[es. Tornar pública a propos[a pedagógica do projeto, levada a

cabo desde a abordagem na rua, o papel dos educadores, âs atividades escolares, cul[urais

e  religiosas,  a  dinâmica  do  Íuncionâmento  da  casa,  a  convivência familiar  e  comuni[ária,

cons[ilui fórmula de socialização  do conhecimen[o extremamente  significa[iva num [empo

[ão caren[e de referêncías posi[ivas. Some-se a isso o fato de não se [râ[ar [ão-sÓ de singular

manifes{ação  teór.ica  sobre  o  tema,  mas  s.im  de  algo  concre[o  advindo  do  rico  trabalho

co[idiano,  construído com a marcante  participação das  própíias críanças e adolescen[es,

senhores en[ão de suas  his[Órias.  Diga-se  que  o  proje[o  "Chácara dos Meninos de  Qua[ro

Pínheiros"  é,  an[es de  quâlquer coisa,  uma maniíes[ação  de  crença no ser  humano.  Nele

resta  assen[ado  que  as  crianças  e  adolescen[es  podem  vir  a  ser,  pelâ via  do  processo

educativo   que   con[empla,   sujei[os   de   uma   his[Óría   diversa   da   marginalidade   e|ou

delinqüência.   Passa   a   [er   identidade   pÍópria,   momento   inicial   para   a   elaboração   de

verdadeiro  proje[o  de  vida.  Ficam  para [rãs  as  pejora[ivas  denominações  de  "menino  de

ruâ",  ``pive{e",  ``trombadinha'', quando não de "má Índole'', de ``na[ureza perversa'', de "al[a

periculosidade",  "irrecuperável''.  Pelo  reconhecímen[o  de  que  se  tratam  de  pessoas  em

peculiar fase de desenvolvimento, não são acei[os os carimbos de ``inaptjdão parâ âs coisas

dâvida", que lhes foram Ímpostos exatamenle por quem deveria expressar-lhes, no mínimo,

solidariedade:  a família,  a sociedade  e  o  Estado.  Encaminhados  precocemen[e  ao  mundo

adulto, viveram-no com o que ele possui de pior,  nas relações do abandono, da corrupção,

da  víolência,  enfim,  distan[es  dos  caminhos  da  fra[ernidade.  A  propos[a  pedagógica  da

Chácara é, na sua essência, de reabili[ação, não de meninos de rua, mas sim da sociedade.

No  convício  com  Fernando  e  demais  par[icipantes  do  projeto,  as  criançâs e  adolescen[es

experimentâm compreensão e solidariedade, determinando o levanlamenlo da auto-estimâ

e,  em  conseqüêncía,  da  melhora  de  suas  relações  com  o  mundo.  Diferen[emen[e  de

algumas  ins[ituições  oficiais,  recebem  tra[amento  digno  e  respei{oso.  São  encaminhados

para o sis[ema educâcional e, opor[unâmente, à a[ividade Íormal de trabalho, não obstante

desde  logo já desenvolvem  prá[icas  laborais  na cons[rução  e  na conservação  do  espaço

onde  residem,   bem  como  nâ  granja  que  auxilia  no  cus[eio  e  manu[enção  do  proje[o.

Conhecidâs as necessidades de cada um, obje[iva-se uma superação através do

desenvolvimen[o    das    inerentes    aptidões    e    potencialidades.    Por    igual,    [rabalha-se

adequadamenle o restabelecimento do vínculo fam.iliar, assim como se propicia convivência

comunitária. Todavia, a [ransformação mais impor[an[e se dá com â consciência po/Í[ica que

vão paulatinamen[e adquirindo, delec{ável claramen[e nas poesiâs e músicas que compõem

ou nas peças [ea[rais de au[oria e execução deles próprios. Es[udam o tex[o da Constituição

Federal e o Esta[u[o da Criança e do Adolescen[e. Declaram a fal[a de Ígualdade e reclamam

para todos decantadâs promessas de c.idadania. Atuam poli[icamente na linha da realização

pessoal  e  participação  comuni[áría.  Deixam,  assim,  de  ser  meras  vÍ[Ímas  da  sociedade

injus[a  em  que  nasceram  para  se  cons[ituírem  agentes  [ransíormadores  dessa  mesma

realidade. Preparam-se, enfim , para a cidadania"

Procurador de Justiça Owmpio de Sa Sotto Nlaior,
Coordenador do  Cenlro  de Apojo às Promotorias da Criança e  do Adolescente.

(A vida na rua e a Íua na vida:  histórico  e  proposla pedagógica da  Fundação  Educacional
Menjnos e  Meninas de  Rua  PÍoíe{a Elias.  Curi[ibâ:  Edi[ora Posigraf,1999).



0 dífícíl retorno das férías
Cerca de  35% dos brasileiros sofrem de depressão ao final do período de descanso

As   férias   acabaram   e   o   retorno   ao
trabalho começa a gerar um certo desânimo, um
cansaço   profundo,   coibindo   aquela  vontade
que antes parecia tão inquietante de reiniciar as
tarefas cotidianas e as atividades profissionais.
Este  processo,  considerado  até  pouco  tempo
normal,  pode  se alongar e  revelar sintomas de
uma  síndrome  que  vem  sendo  compartilhada
por  parte  da  população  brasileira  nos  últimos
anos: a depressão pÓs-férias.

Pesquisadores    da    Universidade    de
Valência,    na   Espanha,    constataram    que   a

doença é causada por uma certa confusão

daqui um ano.
Atualmente,    cerca    de    35°/o    dos

trabalhadores sofrem de algum tipo de depres-
são   pós-férias,   segundo   pesquisa   realizada
pela lnternational Stress Management Associati-
on  no Brasil  (lsma-BR)  -entidade  internacional,
com filiais em 12 países, que estuda métodos de
prevenção e tratamento do estresse.  A grande
dificuldade   para   se   diagnosticar   a   doença
decorre do fato  de que  muitas vezes os  sinto-
mas  são  confundidos  com   uma  comumente
indisposição  para  retornar  ao  trabalho  após  o
período  de  descanso.   "E  preciso  estar  muito
atento.    A    diferença    de    uma    indisposição
ocasional   para  a  depressão  é  o  período  de
permanência    sintomática    responsável    pelo
desencadeamento    da   doença",    afirma    a
doutora    em    psicologia    Ana    Maria    F]ossi,

presidente da lsma-BF].
Ela   ressalta  que   o   quadro   geral   da

doença  pode  agravar-se  quando  o   indivíduo
não  toma  conhecimento  de  que  necessita  de
ajuda.  ''Em geral,  a pessoa começa a se sentir
profundamente deprimida,  letárgica,  sofre com
distúrbios   do   sono   e   tem   fortes   dores   de

cabeça. Se esses sintomas persistirem por mais
de  uma  semana,   é  recomendável   aconselha-
mento médico", explíca F]ossi.  Em muitos casos,
a   doença   também   pode   ser   decorrente   da
lnsatisfação    no    trabalho,    gerando    grande
expectativa 9a pessoa em relação ao período de
descanso.  ''E preciso perceber que as férias não
fazem   com   que   o   trabalho   mude'',   afirma   a

presidente do lsma-BR.
A doutora explica que os malefícios que

a doença  pode  trazer  são  inúmeros,  chegando
até  mesmo  à  perda  do  emprego.   "A  falta  de
vontade   para   realizar   tarefas,   as   mudanças
repentinas  de  mau  humor  e  o  desleixo  com  a
aparência física comprometem todo um ambien-
te de trabalho e não apenas o indivíduo",  alerta.
Para Rossi, a melhor alternativa é que os próprios
colegas  de  trabalho  alertem  a  pessoa  de  que
algo  está  errado  com  o  seu  comportamento.
"Muítas   vezes   a   compreensão   de   amigos   e

chefes pode resultar em boas perspectivas para
aquela    pessoa    que    está    desestimulada",
aconselha.

A  boa  notícia  é  que  se  a  doença  for
diagnosticada cedo o tratamento chega a bons
resultados.   0   grau   da   depressão   pós-férias
também  levará em  conta a  influência de fatores
externos    e    da    infra-estrutura    emocional    do

profissional.    "Pessoas    que    mantêm    hábjtos
saudáveis,   bons   relacionamentos   e   uma  vida
profissional  satisfatória  têm  menor  tendência  a
sofrer com a síndrome ou de chegar a cura mais
facilmente" , afirma Fiossi .

Férias sem pesadelos
*    Mudar    de    ambiente    é    recomendável,    mas    evite

radicalismos.  Para um sedentário amante de churrascari-
as, passar um mês num spa vegetariano pode gerar aindâ
mais estresse;
*  Evite modificar vários padrões. ao mesmo tempo, como

atividade física, alimentação, sono, fuso-horário e idioma,

para  não  voltar  com  aquela  típica  necessidade  de  tirar
férias das férias.,
* Se bater tédio ou ansiedade, procure a{ividades com um

ritmo mais parecido com o do trabalho.  Esportes radicais
sãoumaboaopção;
*  Planeje-se  financeiramente  para  não  voltar  estressado

com o rombo no cartão de crédito.,
* Deixe o notebook, celular e agenda em casa;

* Se a viagem não estiver agradando, não tenha medo de

mudar o roteiro ou mesmo de voltar para casa.



PEC Paralela

A Câmara  encerrou  no  dia  16 de  março  a votação,  em  dois  turnos,  da
Proposta de Emenda constitucional 227|04 -PEC paralela da previdência,
de autoria do Senado Federal. Uma das principais alterações em relação
ao texto acatado pela Casa em julho de 2004 foi a manutenção para as

pensões  e  proventos  de  aposentadorias  do  mesmo  reaiuste  dado  aos
servidoresdaativa,achamada"paridade".

PEC  Paralela  11

Tal paridade está garan{ida para as pensões derivadas das aposentadorias
de servidores aposentados pela novâ opção introduzida na Constituição

pela  PEC  Paralela.  Segundo  essa  nova  opção,  que  pode  ser  exercida
apenas   por  aqueles  que   ingressaram   no  serviço   público  até   16  de
dezembro de 1998, os homens deverão ter 35 anos de contribuição e as
mulheres 30 anos. Funcionários de ambos os sexos terão de possuir ainda
25 anos de efe{ivo exercício  no serviço  público,  15 anos de carreira e  5
anos no cargo em que se der a aposentadoria. A idade mínima de 60 anos

para  homem  e  de  55  anos  para  mulher,  exigida  na  regra  geral,  será
reduzida de um ano para cada ano de contribuição que exceder o mínimo
necessário.

PEC  Paralela  111

A Associação  Nacional dos  Membros do  Ministério  Público  quer,  agora,
assegurar a todos que ingressaram até a promulgação da Emenda 41103

garantia da integralidade. Para tanto, a diretoria da conamp esteve reunida
no dia 05 de abril com os senadores Paulo Paim  (PT/RS) e Demóstenes
Torres (PFLIGO), os quais se comprometeram a levar ao relator, senador
Rodolpho   Tourinho    (PFLIBA),    na

Comissão    de    Constituição    e
Jus{iça, o referido questionamento.

Controle Extemo

0  Senado  Federal  aprovou,  no  dia
18    de    maio,    os    três    nomes
indicados  pelo   Ministério  Público
dos    Estados    para    compor    o
Conselho   Nacional   do   Ministério
Público  (CNMP). Votaram 73 dos 81  senadores. Abaixo estão relaciona-
dos, por Estado, os 10 mais votados, sendo que os três primeiros serão os
sabatinados:

GO -  Paulo  Sérgio  Prala Resende  - 51  votos  1  AL - Chagas da Silva - 41
votos 1 ES -Saint'Clair Luiz do Nascimento Júnior -34 votos | MA -Selene
Coelho de Lâcerda - 31  votos /  SP - Paulo Afonso Garrido de Paula - 30
votos  /  RJ  -  Rodrigo Terra - 29 votos  |  CE  -Vera Lúcia Correa Lima - 23
votos  1  SE - Carlos Augusto Alcântara Machado - 21  votos  1  MG  -  Paulo
Calmon Nogueira da Gama - 19 votos 1 SC -Rui Carlos Kolb Schiefler - 15
votos   1   RR   -   Fábio   Bastos   Stica  -   14   votos   lpR   -   Francisco   José
Albuquerque  de  S.  Branco  -12  votos  |  RN  -Zenilde  Ferreira Alves  -12
votos l pB -Kãlia Rejane de Medeiros Lira de Lucena -08 votos

A C:CJ do senado Federal já aprovou dez dos l 4 membros que irão compor
o CNMP. 0 Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, membro nato
do conselho e presidente do Órgão, par{icipou da reunião da CCJ como
convidado.  Ele  comunicou  que  deverá  deixar  a  função  ao  final  de  seu
mandato, em 30 de iunho, como havia anunciado ao ser nomeado há dois
anos pelo presidente da República.

No  Plenário  do  Senado  Federal,  dos  quinze  indicados  para  compor  o
Conselho  Nacional de Justiça  (CNJ),  por enquanto somente sete foram
aprovados.  Entre eles,  Ruth Lies Scholt de Carvalho, vice-presidente da
Associação Mineira do Ministério Público. A Procuradora de Justiça foi a
segunda mais votada, com 22 votos e uma abstenção, sendo eleita como
membro  do  Ministérjo  Público  Estadual.  Como  membro  do  Ministério

Público    da    União    foi    eleito    Eduardo    Lorenzoni,    alualmente
Procurador Regional da República da 4a Região.

Controle  Externo 11

No  dia  28  de  abril,   o  Supremo  Tribunal  Federal   concedeu,   por
unanimidade,  o pedido de suspensão liminar de  eficácia solicitada

pela  CONAMP  na  ADl  3472,  que  questionâva  a  modificação  no
Senado  Federal  referente  à  indicação  no  Conselho  Nacional  do
Ministério Público.

Com isso, a indicação para a primeira composiçáo não pôde ser feita
nem pelo Supremo Tribunal  Federal, como previa a redação da EC
45104, aprovada pela Câmara dos Deputados, e nem pelo Ministério
Público da União, conforme redação aprovada pelo Senado Federal e

posteriormente promulgada em dezembro do ano passado.
A princípio, ficou mantida a deliberação da CONAMP e do Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais de que os Estados procedessem
às  escolhas  através  de  eleição  direta  pela  Classe,  indicando  um
nome diretamente ao Senado Federal.

Ouarentena
A Conamp ingressou com uma Ação Direta de lnconstitucionalidade
no  Supremo  Tribunal  Federal  contra  uma  resolução  do  Ministério
Público  do  Distrito  Federal  e Territórios  que  disciplina  o  concurso

para ingresso  na carreira do  Ministério  Público.  De acordo  com a
resolução  n°.  551  2004,  um  candidaío  a  Promotor  de  Justiça  sÓ

poderá prestar concurso  para a carreira depois de comprovar três
anos de prática jurídica. E esse prazo só pode começar a ser contado
após   a  formatura  na   Faculdade   de   Direito.   Para  a  Conamp,   a
resolução é inconstitucional. lsso porque a Constituição Federal que
depois da Reforma do Judiciário passou a determinar esta "quaren-
tena"  de  três  anos  de  prática  para  a  prestação  de  concurso  na
carreira do  Ministério  Público,  não  delimita se tal  prática deve  ser
feita  antes  ou  depois  da  formatura.   De  acordo  com  a  Adin  da
Conamp, "ao restringir a participação de candidatos, permitindo que
concorram  somente  aqueles  que  exerçam  cargos  privativos  de
bacharel em Direito, ferju, também, o princípio da igualdade, dando
tratamento   diferenciado  àqueles   que   deveriam   ser  tratados  da
mesmaforma''.

Novos lntegrantes
No dia 04 e 18 de abril tomaram posse, como Promotores de Justiça
Subs{itutos,   LuÍs  César  Soares  Boldrin  Júnior  e   Leandro  Garcia
Algart  Assunção,  respectivamen{e.  No  dia  20  de  abril,  foi  vez  de
Gisele Silvério e l:yana Helena Joppert Kalluf Pereira tomarem posse
como  Promotoras  de  Jus{iça  Substi{utas.  Atualmente,  o  MP-PR
conta com 475 Promotores e 80 Procuradores de Justiça. Os novos
integrantes  foram  aprovados  em  concurso  público  realizado  pela
lnstituição no ano passado.

•     EleiçõesAPMP

No dia 30 de junho acontecem as eleições da APMP. De acordo com
o estatuto da entidade, as eleições aos cargos da Diretoria e de três
membros do Conselho Fiscal serão feitas  por escrutínio secreto e
decididas  pelo  sistema  majoritário,  com  a  constituição  prévia  de
chapas,  contendo  os  nomes  dos  candidaíos  e  dos  respectivos
cargos eletivos a que concorrem. A cédula será única, sendo vedada
a   votação   em   candidatos   de   chapas   diversas   e   respec{ivos
suplentes. 0 pedido de registro deveria ser formulado ao Presidente
da Associação  Paranaense  do  Ministério  Público  afé  o  dia  30  de
maio, imediatamente anterior à data designada para as eleições. Os
eleitos  serão  empossados  até trinta dias  após a eleição,  em  data

prefixadaeamplamentedivulgada.



Pragas dígítaís
A grande dor de cabeça dos usuários de computador

Os  vírus,  atualmente,  representam  a  maior  fatia
dos problemas enfrentados pelos usuários de computador.
Criados para causar algum dano,  seja apagando dados,
capturando  informações  ou  alterando  o  funcionamento
normal da máquina, os vírus receberam este nome porque
possuem a característica de se multiplicar facilmente. Eles
se disseminam com enorme facilidade, agindo por meio de
falhas  ou   limitações  de   determinados   programas.   Em
poucos   minutos,    um   vírus   pode   atingir   milhares   de
computadores conectados em todo o mundo. 0 método
de propagaçâo mais comum ainda é através do e-mail . E as
animanhas sâo tantas que até mesmo os internautas mais
experientes acabam caindo no "conto do v.igário" .

As pragas
Os usuários podem se deparar, freqüentemente,

com   uma  extensa  variedade   das   chamadas   "pragas
digitais" . Os tipos mais comuns são:

* Cavalos-de-tróia (Trojans)

Basicamente,  permite que  o  seu  "criador"  tenha acesso
remoto  ao  computador,  capture  dados,  copie  e  apague
arquivos,   remova   ou   instale   programas,   entre   outros

problemas.

* Worms (vermes)

Os worms  podem  se  propagar rapidamente  para outros
computadores.  Geralmente,  a  contaminação  ocorre  de
maneira discreta e o usuário sÓ nota o problema quando a
máquina apresenta anormalidades. Eles conseguem fazer
cópia, utilizando a rede local ou lnternet para se propagar.

A proliferação mais comum se dá através de e-mails.

* Spywares (Espiões)

São   programas   que    "espionam"    as   atividades   dos
internautas.    Para    contaminar    um    computador,    os
spywares    podem    vir    embutidos    em    softwares
desconhecidos ou  baixados automaticamente quando o
internauta visita sites de conteúdo duvidoso.    Depois de
instalado, ele recolhe informações do usuário e envia para
o  editor  do  programa  através  da  lnternet.  Como  estas
informações  são enviadas  sem  a permissão do  usuário,
estes programas ficaram conhecidos como "espiões" .

*K±yL099Í2Ê

São programas que podem vir embutidos dentro de vírus,
spyv\/ares  ou  outros  softwares  de  procedência  suspeita.
Tudo  que  é  digitado  é  gravado  em  um  arquivo  e  depois

enviando via e-mail para o "criador" do programa.  É muito

utilizado para capturar senhas,  que  podem ser utilizadas

para acesso aos lnternet banking.

Como proteger o seu computador?
Tenha    sempre    um    programa    antivírus    instalado    e
atualizado!   A   cada   atualização,   o   programa   antivírus
carrega uma nova lista contendo todas as definições de
pragas   digitais.   Através   desta   lista   o   software   terá
informações  para remover o vírus,  caso ele entre no seu
computador.  No  entanto,  vale  lembrar  que  a velocidade
com que novos vírus são criados e manipulados dificulta o
trabalho dos softwares antivírus.

*  E-ma`IIS

Na grande maioria dos casos,  as  portas de entrada das
"pragas  digitais"   são  os  programas  de  e-mails.  Tenha

cuidado  com   os   anexos.   Na  dúvida,   é   melhor  excluir

mensagens   de   origem   duvidosa   ou   que   contenham
informações    irrelevantes,    ou    links    desconhecidos.

Quando    receber   algum   e-mail    pedindo    informações

pessoais,  desconfie!  Verifique  a  procedência  do  e-mail
antes de  preencher qualquer cadastro. A precaução é a
melhor defesa.

* Programas

Muitas  infecções  se dão  através de  programas  que  são
"baixados" da lnternet,  como tocadores de mp3 e jogos.

Eles podem trazer surpresas desagradáveis.

* D_i_squetes

Cuidado com o uso de disquetes, especialmente os que
sejam   de   origem   desconhecida.    Utilize   o   programa

antivírus antes de verificar o conteúdo do disquete.

*.Nu3yÊg_açâosegura

Quando  for efetuar compras  on-line  ou  fazer transações
bancárias, consulte a política de segurança do site.



Exemplo de utilizaçáo e atualização de um programa antivírus.

EHB

Norloii Aini"rus

i ;:;tatH:  <
Status do sistema: OK

Rect«sos de wrmação de segi-rança
•`/etii-i.,3i !iíijç             @ Auto-Protect                              AtNado

Reúm„          `jtverifi[açâodee-mail        Ativado

Bloqueio de scripts             Amíado

Venficaçâo completa no
sistEma

12/4/2005

AssmatLHra do Noflon Ami\fl iis

Definições de vírus                          6/4/2005

Data de rencwação                           24/3/2006

Liveupdate auiomático                 At~ado

Delall.es de ftens

Xens m5i.cados com

l*m®yermemcu

amareio  `-£Jprecism
ser cibçei .vsdos

CliciiJe eni  iim  *em

pai a obter mais
miciímções

Se preferir,  pode clicar direto sobre a opção Live Update

Áj}  Data de remvação                        24/3/2006

ój  Liveupdate automálico               Atívado

Ln-

Se algum vírus for encontrado o soltware irá dar opções

para remoção do vírus encontrado, caso
contrário, uma tela será aíiresentada exiliindo o resultado da veriíicação.

1)  Pelo  menos  uma  vez  por
semana  execute  o  programa
antivírus

2) Fique atento para a data da
últimadefíniçãodevírus.

3)    Verifique    se    a    opçâo
Hveupdate   automático   está
ativada.   Esta   opçâo   garante
que    o    antivírus    atualize
automaticamente   a   lista   de
vírus   conhecidos,   caso   esta
opçâo    esteja   desativada,
clique    sobre    Liveupdate
Automáíico, em seguida sobre
o botâo ativar

ÇT  Dala de renwação                        24/3/2006

A  Liwupd3Ie au{omático               Desatwado

Verificação em
andamento

3   Resumo

Verificar an.

Fiqueatento:
No  exemplo  acima,  utilizamos  o  programa  Norton  Antivírus   (versão  2004),  mas  existe  uma
variedade de outros softwares antivírus no mercado. Independente de qual você usa, o mantenha
sempre  alualizado.  A  maioria  dos  programas  possui  serviços  de  atualização  automática,  com
suporte on-line. Confira a lista dos mais conhecidos:

MCAfee-bflp:l/www.mcafee.comlbr,NG-hb|lp://www.grisoft.com
Panda-hbHp:l/www.pandasoftware.com.br/.Symantec-hbfip://www.symantec.com/regjQPJb[L

A,`t,üvOs
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*Consultoria Técnica

Newton Ceccon
Dep. de lnformática da APMP



Paíxão pelo futebol

ospel:â:fràsd=v:pa`:f::fesn:odâ:§:abnrçe::?érc::ààecem
dos cuidados básícos com a saudade

Todo final de semana eles entram

em  campo,  fazendo  graça  com  a  bola.
São bons treinadores, goleiros, atacantes
e torcedores. Tudo ao mesmo tempo. São
os   famosos   "peladeiros"   do   Ministério

Público   do   Paraná,   que,   apaixonados

pela   bola,    contagiam    os   jogos   com
espírito de improviso e muita animação.

0   Procurador  de  Justiça  Bruno
Sergio   Gallati   é   um   amante   do

futebol    desde    pequeno."Eu

comecei  a  jogar  logo  que  dei

®
ET

primeiros passos. A força
ntade   e   o   gosto   pelo

ainda são iguais,  pena
àgo já não é o mesmo" ,
mesmo  pode-se  dizer

tor de Justiça João carlos
F}odrigues  Gomes,   o  Madureira,   que

chegou    a    pensar    mais    alto.    "Ainda

moleque cheguei a sonhar com o futebol

profissional, mas naquela época tudo era
mais     complicado,     havia    muito

preconceito. Futebol não era considerado

profissão" , revela.
0   Promotor   de   Justiça   Carlos

Bachinski   também   idealizava  o  futebol

como   profissão   e   chegou,   inclusive,   a

receber   convites   para  jogar   em   tjmes

grandes quando era mais jovem.  "Apesar
de  toda  a  minha  paixão  e  vontade  de

jogar   futebol,   meu   pai   queria   que   eu
estudasse,   então  acabei   optando  pelo
Direito",     lembra.     Durante    o    período

acadêmico Bachinski foi titular do time da

Universidade  Federal  do  Paraná.  Alguns

ano   depois,   por   ironia   do   destino,   ao

chegar    no     Ministério     Público,     foi

convidado    para   jogar   na   seleção   de
Promotores    e    Procuradores,    que    em
meados  de   1982  era  comandada  pelo
Procurador  de  Justiça Antero  da  Silveira.
"Ele   era   o   grande   técnico   da   nossa

seleção,  tanto que  sÓ consegui  entrar  no

time   depois   de   realizar   um   teste   por

exigência do doutor Antero" , conta.

E, com essas e outras histórias, as
"peladas"  nos  finais  de  semana,  ou  nos

finais de tarde, entraram para a história da

lnstituição,    tornando-se    tradicionais

encontros    de    confraternização    entre
colegas.   "São   momentos   de   amizade,
apesar das calorosas discussões durante
as  partidas",   conta  o  Procurador  Bruno

Gallati.   A   opinião   do   amigo   Madureira

também    revela   o   entusiasmo   com    o
esporte.   "Acho   que   devemos   preservar

estas iniciativas, provendo, inclusive, mais

organização aos torneios" , diz.

As   "estrelas"   do   MP-PF}  também

fazem bonito fora de casa. Prova disso é a
coleç'ão    de    medalhas    e    troféus
conquistados    em    campeonatos
disputados    em    âmbito    nacional,    hoje

expostos na Chácara da Associação,  em
Colombo.     No    entanto,    Gallati    avisa:
"estamos  estudando  a  possibilidade  de

formar  times  mistos,  pois  estão  faltando

representantes   da   ala   masculina   para
integraronossofutebol".



Curiosidades
Há  quase  35   anos,   o   Promotor

João  Carlos  Gomes  é  conhecido  como
Madureira,  apelido  que  lhe  foi  dado  em
razão  do  sucesso  e  talento  do  jogador
Madureira,  do  Clube  Atlético  Ferroviário,
hoje Paraná Clube. "Esse apelido já gerou
muita confusão,  especialmente na época
em que eu trabalhava com o Colega João
Carlos    Madureira,    em    Cascavel.    0
'Madureira' dele é verdadeiro, o meu é que

é    falso",     ironiza.     Outros    apelidos
"carinhosos"   também   fazem   parte   das

estórias de futebol. "Todo mundo conhece
o    'pitbul',    o    'turco    lento',     o    'caça-
documentos'  e,  claro,  o  'pega  na  volta''',
comenta Gal lati .

0 perigo do final de semana
Estima~se   que   cerca  de   9   milhões   de   brasileiros
praticam alguTa aí.ividade esportiva epenas uma vez
por semana.  0 médico ortopedista Alvaro Chamecki
E[firma  que  no  seu  consultório  o  grande  número  de
pacientes é formado pelos famosos ``atletas de fim de
semana''. "Sem nenhum preparo físico, eles resolvem
competir em espories amadores e complicam a saúde
física'' , relata.

Segundo o médico, o ideal é exercitar-se pelo menos 3
vezes  por  semana,  em  dias  alternados.  "0  que  as
pessoas têm de entender é que uma atividade de alta
intensidade,  como  o futebol,  por exemplo,  realizada
somente    uma   vez   na   semana   sem    nenhum
condicionamento, pode ser mais prejudicial do que se
ele nada fizesse" , complementa.

0 Promotor de Justiça Carlos Bachiscki acredita que
os efeitos do esporie,  mesmo que praticado apenas
uma vez por semana,  podem ser muito benéficos.  ``A
nossa profissâo exige dem?is do nosso organismo e
nos leva ao sedentarismo. E preciso exercitar o corpo
para    garantir    momentos    de    relaxamento    e
descontraçáo" , diz.

De   qualquer   maneira,    o   ortopedista   recomenda
ENaliaçâo  física  de   um  especialista,   alongamentos
antes  e  depois  dos  exercícios,   além  dô  controle
periódico das taxas de colesterol, glicemia e pressâo
arterial para evitar problemas cardiovasculares. Antes
de entrar no jogo, lembre-se de fazer alongamento e o
aquecimento   e   também   use   tênis   adequado   e
equipamento de proteção durante a pariida.



Campeonato de Futebol
APMP 2004/2005

No    dia    14    de    maio    foram
djsputados,   em   Londrina,   os   jogos   da
terceira e  última  rodada do  Campeonato
de Futebol da APMP 2004 -"Promotor de
Justiça    Jocundino    José    Godinho".-   A
ordem  dos jogos foi  definida  por sorteio,
momentos  antes  da  primeira  partida.  0
time de Londrina venceu por lxo a equipe
de  Maringá  e  os  Colegas  de  Cascavel
derrotaram  por 5x2 o time de Curitiba.  Na
ocasião,  também  ocorreu  a  abertura  do
Campeonato de Futebol APMP 2005,  que
neste    ano    prestará    homenagem    ao
Procurador  de  Justiça Antero  da  Silveira.
Depois do futebol, os Colegas reuniram-se

para um jantar de confraternização.

0 resultado final do torneio 2004
ficou da seguinte maneira:

19 Lugar  Cascavel
29 Lugar  Londrina
3g Lugar - Maringá
49 Lugar -Curitiba

A próxima rodada do campeonato
deste  ano  será  em  agosto,  com  data  e
local   a   serem   definidos   pelos   organi-
zadores regionais.



Penas Alternativas à  Prísão
Os  Substitutivos  Penais  no  Sistema  Penal  Brasileiro
Mônica Louise de Azevedo, Z34 pgs.
Publicado em:  1/4/2005
Edftora: Juruá  Editora
lsBN/lssN:  853Ô20944-5
de:  R$ 49,70 - por: R$ 42,25

A au[ora é Promo[ora de Jus[iça no Eslado do Paraná na área Criminal   e in{egrante do 1° Conselho Consul[ivo do

Programa Nacional de Apoio às penas e Medidas Al[erna{ivas de curitiba.

A presen[e obra faz uma lei[ura cri[ica e analí[ica, onde a busca de al[erna[ivas à pena de  prisão como punição,

mui[o além da humanização das penas é reflexo da modiíicaçâo das concepções dos íins do Es{ado e da pena nas

soc.iedades e nos sis[emas penais con[emporâneos, No Brasil, não obs[an[e o d.iscurso inovador das al[erna[ivas

penais in[roduzidas pela F?eforma Penal  de  1984 e consolidadas pelas Leis 9.099/95 e 9.714/98,  permanece a

prisão como o eixo principal do sis{ema de penas. Por ou[ro lado, a experiência das al[erna{ivas penais possibilita
a aber{ura do sis[ema penal  brasileiro  para uma  perspec[iva que  reserve  a prisão somente  quando  não se der
nenhumaou[raalterna{ivaedemons[requeaques[ãocriminaléapenasumaspec[odacomplexaquestãosocial.

Lei de Execução Penal Anotada
ENCADERNAÇÃO  ESPECIAL  -5a  Edição  Revista e Atualizada

Nlauricio Kuehne, 816 pgs.
Publicado em:  18/3/2005
Edí[ora:  Juruá  Editora
lsBN/lssN:  853620937i2
de:  RS 177,40 -por:  R$ 150,79

0 autor é  Promo[or de Jus[iça aposen{ado. A{ualmen[e  é professor de  Direi[o  Penal jun[o à Facu/dade de

Direito de Curi[iba e assessor jurídico de desembargador no Tribunal  de Jus[iça do Es{ado do  Paraná.

A  presen[e  obra  propicia  vas[as  informações  a  respei{o  não  sÓ  da  Lei   propriamen[e  di[a,   mas  também  de

ins{rumentos  ou{ros,   ex[remamenle   ú{eis  à  labuta  em  sede   de   Execução   Penal.  Assim  é   que,   em  Anexos

específicos,  alguns  [emas  ex[remamen[e  polêmicos,  como  a  si[uâção  do  es[rangeiro  condenado,  mereceram
maior êníase, onde procurou-se salien{ar e destacar inúmeros julgados em sen{idos os mais diversos.

Re/eva deslacar, nes[e ensejo, as considerações colocadas com extrema objetividade, decorrentes da Lei 9.714,

de 25.11.98, a qual in{roduziu no ordenamento jurídico novas penas Al[erna[ivas, as quais, aliadas às exis{en{es no

Diíeito  Penal,  por  certo,  revolucionarão  a  aplicaçáo  da  pena,  com  reflexos  dire[os  e  opor{unos  em  sede  de

Execução Penal.

Manual  de  Processo  Civil  -paraaiainstância
Vera Lúcia Feil Ponciano, 304 pgs.
Publicado em: 2W2005
Edí[ora:  Juruá  Editora
lsBMSSN:  853620902-X
de:  R$ 59,90 -  por:  R$ 50,92

Aau[oraéBacharelaemDireitoeex-Promo[oradeJus[içadoEs[adodoparaná.

A presen[e  obra traz [emas  a[uais e  de  grande  monla com  relação  a atuação  prá[ica.  Versando  sobre {emas

como Teoíia e prá{ica sobre ações,  procedimen[os e recursos, des{acando-se as ações cons{i[ucionais: ação
civil pública, ação popular, habeas da[a e mandado de segurança; algumas ações de procedimen{os especiais:

ação de depósi[o,  consignâção em  pagâmen[o,  embargos de [erceiros,  execução fiscal,  interdito  proibi{Ório,

manu[enção  e  rein[egração  de  posse  e  usucapião;  alguns  procedimen[os  de  jur.isdição  volunlária:  alvará

judic.ial,  habilitação, jus{iíicâção judicial,  modelos  de  despachos,  decisões  e  sen[enças  referen{es às ações,

procedimen{os e recuísos supraci[ados] a fim de servir de subsídio aos proíissionais do Direito. Em anexo estão
os  fluxogramas  das  ações,  dos  recursos  e  dos  inciden{es  processuais,  além  do  procedimen[o  ordinário  e
sumário.

As obras poderão ser adquiridas através do sile www.jurua.com.br

ou  a{ravés do {elevendas Juruá no lelefone  (41 )  3352-1200.



0 Mínístérío Público
e a democracía

A instituição do Mnistério Público

representou  uma  conquista  inestimável

ao    aperfeiçoamento    da   democracia
brasileira. F]eforçou também um aspecto

fundamental  do  aparelhamento  republi-

cano   do   poder   ao  conferir   ao   poder
Judiciário    mais    autonomia    e    mais

capacidade de controle sobre os demais

poderes. Mas uma compreensão correta
do  arcabouço   institucional   republicano

implica concebê-lo como um sistema de

poderes   autônomos,   complementares,
contrapostos    e    mutuamente
limitados  por  freios  e  contrape-

sos.  Nessa  concepção,  os  três

poderes  Executivo, Legislativo e
Judiciário   se controlam  entre si

e   por  decorrência  da  doutrina

democrática,  devem  ter  algum
tipo de controle social.  É a partir

dessa compreensão teórica que
deve   ser   entendido   o   debate
atual acerca da necessidade de
instituição de controles externos

sobre   o   Judiciário   e   sobre   o

Ministério Público.

Algumas    práticas    leva-

das  a  efeito   por  membros  do
Ministério Público reforçam a percepção

da   necessidade   de   se   erigir   esses
controles  externos.  Dentre  essas  práti-

cas irregulares, destaca-se a atuação de
alguns procuradores envolvendo o caso
Waldomiro  Diniz e  a tentativa  de  obten-

ção da fita motivadora da denúncia junto
ao    empresário    do    jogo,    Carlinhos

Cachoeira.

Antes  que  paire  qualquer  tipo  de

dúvida ou de distorção deliberada de fatos

e argumentos cabe reiterar que, para o PT

o  caso  Waldomiro  Diniz  é  grave,  precisa

ser  apurado  até  o  fim  e  os  rigores  da  lei

precisam   ser  aplicados.   Dito   isto,   cabe
estabelecer  uma  petição  de  princípios:  a

investigação de uma ilegalidade não pode

ser contra a lei .

0 poder não pode usar quaisquer
meios para atingir seus fins.  lsto represen-

ta o reino do arbítrio, contraposto à demo-

cracia,   que,   por   definição,   expressa   o

império  da  lei.  Até  porque  quando  uma

investigação não segue os princípios da lei

ela será anulada  pelo Judiciário,  além  de

estimular a impunidade.

0 teor da conversa gravada entre o
subprocurador José Roberto Santoro com
Carlinhos cachoeira representa exatamen-



te   esse   rompimento   do   legal   e   uma

deturpação das atribuições constituciona-

is do Ministério Público.  Quando a legisla-

Ção brasileira,  corretamente,  adotou  uma

prática consagrada pelo direito italiano de
beneficiar o criminoso que colabora com a

Justiça  na  investigação  de  crimes,  o  fez

exatamente para elucidar atos criminosos.

0 que a gravação da conversa do
subprocurador    da    F]epública    com    o

empresário  do jogo  revela,  no  entanto,  é
outra coisa. Na conversa, o foco não era a
investigação   das   ações   de   Waldomiro

Diniz  na  Loterj  e  suas  supostas  ligações

com  outros  ilícitos.  0  foco  da  conversa

consistia  em  como  atingir  o  ministro  da

Casa   Civil,   José   Dirceu,   e   o   governo

federal. Todo o enfoque da conversa não

era criminal, era político. 0 que o procura-

dor visava não era investigar e esclarecer

um crime,  mas criar um processo político

contra o governo e o ministro,  cujo instru-

mento último e legalizador dessa urdidura

serja a instalação de uma cpl no senado.
0 caráter conspiratório e clandes-

tino   da   ação   do   subprocurador   está
inequivocamente    testemunhado    na

própria conversa: feita na hora suspeita da
madrugada,    o    subprocurador   estava
tomado   de    precauções    para   que   o

procurador    geral    da    F]epública    não
tomasse conhecimento do desenrolar dos
fatos.    Como    pode   ter    pretensão    de
normalidade e de legalidade uma ação de

um subprocurador que é feita à revelia da

instituição   e    às    escondidas   de    seus

superiores    hierárquicos?   A    operação

envolvia também um delegado da Polícia

Federal.  Nem  a  instituição  policial  e  nem

seus    superiores    hierárquicos    estavam

informadosdessaação.

0    caráter   clandestino    e    não
institucional    de   ações   de   setores   do

Ministério   Público   e   da   Polícia   Federal

revela  o  grave  perigo  a  que  o  sistema
democrático  está  exposto  e  que   pode
afetar  a  própria  proteção  dos  direitos  e

garantias   fundamentais   dos   indivíduos.
Ou  seja,  em  nome de  uma  investigação,
violam-se  as  garantias fundamentais  dos

cidadãos  e  armam-se  conspirações  de
natureza  política.   Não  apenas   usam-se
fins ilícitos e ilegais em nome de uma falsa

legalidade,   mas   falsifica-se   os   próprios

fins que justificaram a adoção do Ministé-

rio Público,  institujção tão importante para

o  funcionamento  adequado  da
democracia.

O que está em jogo nessa
extrapolação de poderes não é o
PT  o governo  ou  a crise.  0 que
está em jogo é o funcionamento
de  um  princípio  da  democracia.

0  que  não  pode  mais  continuar
existindo é essa atuação parale-
la,  não  institucional  de  membros

do Ministério Público e da Polícia

Federal. 0 Ministério Público não

pode ser  braço  político,  nem  do

governo  e  nem  dos  partidos.  A
regulamentação  de  funções  e  o
controle   público   são   remédios

que  precisam  ser  aplicados  de
forma  urgente  para  impedir  que  amanhã

práticas ilegais, como estas,  não causem
um prejuízo ainda maior à democracia.

José Genoino

é presidente nacional do

Partido dos Trabalhadores



A relatívízação do díreíto à saúde
0 Ministério Público Federal  na tutela do Direíto à Saúde

*  Antonia Lélia Neves Sanches  Krueger

0 artigo 127 da Constituição Federal

prescreve que ao Mnistério Público compete
a   defesa   da   ordem   jurídica,    do    regime
democrático   e    dos    interesses    sociais    e
individuais    indisponíveis.    Em    seguida,    no

artigo 129, o constituinte incumbiu especifica-

mente   ao   Mnistério   Público   a   missão   de
defesa    do    patrimônio    público,    do    meio

ambiente  e  qualquer  outro  interesse  difuso,

coletivo ou individual homogêneo de relevân-

cia social .

Por  sua  vez,  a  doutrina  identifica  a

existência    do    direito    coletivo    ou

mesmo difuso à saúde.  Teori Albino

Zavascki,  em  sua  obra  "Defesa  de
Direitos  Coletivos  e  Defesa  Coletiva

de  Direitos",  ensina que  "os  direitos

individuais    homogêneos,    para

comportarem    tutela    jurisdicional

coletiva   mediante   provocação   do
Ministério   Público,   devem  ter  uma

relevância   social   que   transcenda

aos  interesses  do  grupo atingido,  a
tal    monta    de    conf igurarem    os
direitos  sociais   previstos  no  artigo

127   da   Constituição   Federal"   (RP

78/95).

0  próprio Supremo Tribunal

Federal,  no voto do  Relator,  Ministro

Celso    de    Mello,     proferido    no

julgamento   do   Agravo   F}egimental
no  RE  273.834-4/F]S,  assenta  a  legitimidade

do  Ministério  Público  para buscar a tutela do

direito à saúde, em face da relevância pública
atribuída na Constituição  Federal  às ações e
serviços de saúde.

0 Direito à Saude
0 direito à vida é garantido pelo artigo

5° da Const`ituição Federal e como desdobra-
mento  deste  direito,  o  artigo  6°  enumera  o

direito à saúde como direito social .

0 artigo  196 da Constituição
Federal estabelece que:  "A saúde é direito de

todos   e   dever   do   Estado",   positivando   os

princípios  da  universalidade  e  da  gratuidade
às ações e serviços de saúde,  assim como a
Lei  n.  8212/91  e  Lei  n.  8080/90 reiteram esses

mandamentos. Ademais, a Lei n. 9313/96, que

determina  a  gratuidade  dos   medicamentos
necessários  ao  tratamento  dos  aidéticos  ou

portadores do vírus HIV, deve ser aplicada, por
analogia, a todas as outras pessoas igualmen-
te portadoras de alguma patologia, a fim de se

preservar o mais sublime dos direitos constitu-
cionalmente  garantidos:  o  direito  à  vida,  sob

pena   de   que   a   garantia   constitucional   do
direito à saúde se converta em vã promessa.

0 direito à saúde, tal como assegura-
do  na  Constituição  de  1988,  configura  direito

fundamental    de    segunda   geração.    Nesta

geração  estão  os  direitos  sociais,  culturais  e
econômicos, que se caracterizam por exigirem

prestações  positivas  do  Estado.  Não se trata
mais,  como  nos direitos de  primeira geração,

de apenas impedir a intervenção do Estado em
desfavor   das    liberdades    indMduais,    mas,
diversamente, de exigir do Estado prestações
sociais   (positivas)   nos   campos   da   saúde,
alimentação,  educação,  habitação,  trabalho,
etc _ .

Sobre   o   dever   constitucionalmente
imposto  a  cada  um  dos  entes  federados  de

garantir   e   promover   a   saúde,   o   Supremo
Tribunal  Federal,   no  F{E  271.286-8-F]S,  tendo

como relator o  Ministro Marco Aurélio,  dec`idiu

que:  "0  preceito  do  artigo  196  da  Carta  da
República,  de eficácia  imediata,  revela que 'a

saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado'

(. . .)A referência, contida no preceíto, a 'Estado'
mostra-se   abrangente,   a   alcançar   a   União
Federal,   os   Estados   propriamente   ditos,   o
Distrito Federal e os Municípios(. . .)  Reclamam-

se  do  Estado  (gênero)  as  atMdades  que  lhe



são precípuas,  nos campos da educação, da
saúde e da segurança pública,  cobertos,  em
si,    em   termos   de   receita,    pelos   próprios
impostos  pagos  pelos  cidadãos.  É  hora  de
atentar-se  para  o  objetivo  maior  do  próprio
Estado,   ou  seja,   proporcionar  vida  gregária
segura e com o mínimo de conforto suficiente

para atender ao valor maior atinente à preser-
vação da dignidade do homem(. . .) " .

Não obstante a garantia constitucional

conferida ao  direito  à  saúde,  infelizmente,  no

Brasil,  por  incontáveis vezes,  a  prestação  de
ações  e  serviços  essenciais  de  saúde  vem
sendo negada pelo Estado.  Dentre as inúme-
ras omissões perpetradas pelo Poder Público,

a   assistência   farmacêutica   náo   tem   sido

garantida em sua universalidade, deixando-se
de    fornecer   determinados    medicamentos
excepcionais,    imprescindíveis    ao    correto

tratamento de enfermidades.  Em conseqüên-
cia,  resta  violado,  destarte,  não  sÓ  o  direito

constitucional e legal à saúde, como o próprio

direito à vida.

No  tocante  à  assistência  farmacêuti-
ca,  diante das  particularidades de cada caso
concreto  e  comprovada  a  necessidade  de
utilização do medicamento prescrito,  incumbe

ao Ministério público Federal o dever de ajuizar

ação civil pública, buscando tutelajurisdicional

que imponha aos entes  públicos a obrigação
de prover esses pacientes dos meios existen-
tes para o seu tratamento, sob pena de restar
maculada a garantia constitucional da saúde,
como direito de todos e dever do Estado.

A relativização do Direito à Saúde
A  cláusula  da  "reserva  do  possível"

(STEPHEN    HOLMES/CASS    F].    SUNSTEIN,
"The Cost of F}ighs",1999,  Norton,  New York),

tem sido freqüentemente invocada pelo Poder
Público,  visando  eximir-se  da  efetivação  das

garantias   fundamentais,    quando,    suposta-
mente,    sejam    extrapolados    seus    limites
orçamentários.

Entretanto,   "a  'reserva  do  possível'  -

ressalvada   a   ocorrência   de   justo    motivo
objetivamente aferível -não pode ser invocada,

pelo Estado,  com a finalidade de exonerar-se

do cumprimento de suas obrigações constitu-
cionais, notadamente quando, dessa conduta

governamental    negatjva,    puder    resultar
nulificação   ou,   até   mesmo,   aniquilação   de

direitos  constitucionais  impregnados  de  um

sentido    de    essencial    fundamentalidade",
conforme   orientação   do   Supremo   Tribunal
Federal,  exarada pelo  Ministro Celso de Mello

(ADPF 45 MC/DF  lnformativo do STF n. 345) .
Não há argumento de direito material

suficientemente consistente capaz de  ignorar
a    responsabilidade    constitucionalmente

conferida ao Estado em garantir a saúde.
Aliás, sequer ocorre colisão de direitos

fundamentais.  De  um  lado  se  encontram  os
direitos à vida e saúde dos pacientes. De outro
lado,    meras    argumentações    dos    entes

públicos que,  na tentativa de se desvencilhar
do    cumprimento    dos    princípios

constitucionais  da  universalidade  e
eqüidade  da assistência farmacêuti-
ca,   apresentam   as   mais   diversas
desculpas,  que  vão  desde  a  alega-

ção  que  os  medicamentos  requeri-
dos    não   constam   de   protocolos
clínicos,   ou   que   ainda   não   estão
instalados    os    Comitês    de    Espe-
cialistas e Centros de F]eferência, até

a   pior   delas,   ao   aduzir   que   tais
medicamentos    excepcionais    im-

portam   em   excessiva  onerosidade
aos cofres públicos.

Frise-se que o Estado tem o
dever  de  prestar  universal  e  integral

assistência farmacêutica a todos  os

pacientes    que    comprovadamente
necessitem    de    medicamentos
excepcionais,   independentemente  do  custo
desses atendimentos.

lsto não quer dizer,  por Óbvio,  que se

esteja  a  defender  a  realização  de  despesas
financeiras  desnecessárias  à  prestação  da
assistência  farmacêutica.   Pelo  contrário,   ao
Estado    incumbe    a   aplicação    racional    e
criteriosa    desses    recursos    públicos    na
dispensação   de   medicamentos,   disponibili-
zando ao doente terapêutica suficientemente



hábil e eficaz, de modo a cumprir com o dever

que lhe foi imposto.
Assim,  é  absolutamente  inadmissível

a  bandeira  deflagrada  pelo  Estado  (gênero),
de  propugnar  a  relativização  dos  princípios
constitucionais  da  universalidade  e  eqüidade

da  assistência   à   saúde,   assim   como,   por
conseqüência, do direito à saúde, e, em última

análise, do próprio direito à vida, em razão do

elevado  preço  dos  medicamentos  excepcio-
nais.

Tal    relativização,    se    consumada,
importará em obrigatória e flagrante inconstitu-

cionalidade.

A    propósito,    o    Supremo    Tribunal

Federal, em 31 de maio de 2004, no recurso de
AGF]RE/F}S-271286,  cujo  relator  foi  o  Ministro

Celso Mello, decidiu, por unanimida-

de, que "o direito à saúde representa
conseqüência    constitucional

indissociável    do    direito    à    vida,

cabendo ao Poder Público formular -
e  implementar  -  políticas  sociais  e

econômicas  idôneas  que  visem  a

garantir   aos   cidadãos   o   acesso
universal  e  igualitário  à  assistência

farmacêutica  e   médico-hospitalar".

Julgou,   também,   que    "o   caráter

programático  da   regra   inscrita   no
artigo 196 da Carta Política -que tem

por   destinatários   todos   os   entes
políticos  que  compõem,   no   plano
institucional,  a organização federati-

va  do  Estado  brasileiro  -  não  pode
converter-se em promessa constitu-
cional inconseqüente, sob pena de o

Poder  Público,  fraudando  justas  expectativas
nele  depositadas  pela coletividade,  substituir,

de  maneira  ilegítima,  o  cumprimento  de  seu

impostergável dever, por um gesto irresponsá-
vel   de   infidelidade   governamental   ao   que

determina    a    própria    Lei    Fundamental    do
Estado".

Ainda    o    Ministro    Celso    Mello,    no

exercício da Presidência do Supremo Tribunal

Federal,    assim    decidiu:    "entre    proteger   a

inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que

se  qualiflca  como  direito  subjetivo  inalienável

assegurado a todos pela própria Constituição
da  F{epública  (artigo  5°,"caput"  e  artigo  196),

ou  fazer  prevalecer,  contra  essa  prerrogativa
fundamental,    um    interesse    financeiro    e

secundário   do   Estado,   entendo      uma  vez
configurado   esse   dilema   -   que   razões   de
ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma

sÓ  e  possível  opção:  aquela  que  privilegia  o

respeito  indeclinável  à vida e  à saúde  huma-

nas" , ( Pet 1.246/SC)
Finalmente, a par do vício de inconsti-

tucionalidade    existente,    cumpre    perquirir

sobre a medida que se deve tomar quando o
Poder Público nega a prestação da saúde, ou,
ainda,   não   o   disponibiliza  em  tempo   hábll,

configurando, em efetivo, grave lesão à saúde
do  doente ou  mesmo  sua morte.  É  relevante
esse   questionamento,    pois   não   se   trata,
apenas, de direito em tese,  mas,  pelo contrá-
rio,  de  real  violação  do  direito  à saúde  e,  em

última  instância,  do  direito  à  vida,  concreta-

mente corporificado nas pessoas que deixam
de   receber   a   imprescindível   assistência   à
saúde e que,  não obstante, ficam desprotegi-
das, sob o manto do anonimato.

A resposta,  a princípio,  seria que não

há o  que fazer,  pois  advindo  o  dano,  não  há
como  reparar o  "bem  maior"  que  é  a  própria
vida.   Contudo,   melhor   analisando,   parece,
sim, restar, um caminho, que é cobrar os danos
materiais    e    morais    decorrentes    de    cada
serviço  de  saúde  mal  prestado  ou  negado.
Não  apenas  a  morte,   mas  as  seqüelas,  o
abandono,   o   padecimento,   etc...   Ao   Poder
Público  compete  a  promoção  da  saúde.  Se
não  cumpre  com  sua  função,  que  seja,  ao
menos,    compelido,    a    liquidar    os    danos

pessoais    por   ele    produzidos.    É   o    maior
estímulo que se lhe pode oferecer.

An{onia Lélía Neves Sanches  Krueger

Procuradora da República lotada em Curitiba, com

atuação na área de [u[ela coleliva,  especificamen[e na

saúde pública.



Longe do |urídíQLuês
*Alberto Vellozo Machado

0    Ministério    Público    do    Paraná
registra  em  sua  história  expressivos  autores
que fugiram da linguagem técnica para se abrir
ao  mundo  da  imaginação,  do  romance  e  da
poesia.   Entre  os  atuais  e  mais  conhecjdos,
destacamos   nesta   edição   o   Promotor   de
Justiça Alberto Vellozo  Machado,  um  admira-
dor  inveterado  da  literatura  e  que  carrega  no
sangue o talento dos grandes escritores.

Bisneto   do  famoso   professor   Dario
Vellozo, o Promotor de Justiça descobriu ainda
muito  jovem  o  gosto  pela  literatura  na  vasta
biblioteca   da   família.   Aos   quinze   anos,    a
vontade de ler e escrever tornou-se mais forte
sob   a   influência  do   interesse   e   estudo   da
mitologia greco-romana.  Obras  como  "llíada"
e  "Odisséia"  tiveram  grande  importância  em
sua  formação.     "Sempre  tive  interesse  pelos
mitos.  Uma leitura começou a puxar a outra e,
com  isso,  ganhei  um  enriquecimento  cultural
fantástico" , conta.

0    escritor    lembra    que    sempre
procurou    expandir    seus    conhecimentos
através de leituras variadas, sem restrições. No
entanto, confessa ser um incansável crítico da
literatura nacional. "Com raras exceções, acho
que  a  nossa  literatura  é  muito  apegada  ao
sertão e à pobreza, por exemplo. Posso até ser
injusto  com  autores  famosos  e  renomados,
mas   é   a   minha   bronca",   afirma.   Sobre   a
literatura  local,  ele  pede  maior  divulgação  e
apoio aos autores regionais. "0 paranaense já
é  tímido  por  natureza,   precisamos  de  mais
incentivos,     inclusive    f inanceiros,     neste
sentido" , afirma.

Para   Alberto    Vellozo    Machado    o

grande valor das obras de ficção é levar o lejtor
a   um    novo    mundo,    embora   o   cotidiano
também o fascine. "Costumo dizer que sou um
autor  rodrigueano,  tamanha  a  influência  de
Nelson   F]odrigues   em   minha  vida,   no   meu
trabalho  como  escritor.  Sou  amante  do  bom
português   e   dos   contos   sobre   a   natureza
humana",  revela.  Assim,  o  estudo  do  Direito
também    contribuiu    para    o    crescimento
literário,  apesar da linguagem técnica revelar-
se  com  uma  certa  aridez  sob  seu  ponto  de
vista.    "É    preciso    menos    técnica,    menos
'juridiquês' na nossa vida para dar liberdade ao

nosso   pensamento,   a   nossa   imaginação",

ressalta.   Nessa   busca   durante   o   período
acadêmico ele  passou  a se  interessar pelos
grandes filósofos iluministas.

No   ano   passado,   o   Promotor   de
Justiça colocou  suas experiências à prova e
lançou    seu    primeiro    romance,    intitulado
"Tempo: Temporal e Temporário",  pela editora

Artes & Textos. A segunda obra já está em fase
de  produção e vai abordar temas polêmicos
como genética e religjão.  Em 2003, o escritor
também    produziu    a    obra    "Síntese
Cronológica" -um resumo de contos sobre os
mais variados temas.

Talento de família
Dario   Vellozo   foi    um

livre    pensador    e    escritor.
Nasceu  no  Rio  de Janeiro em
26 de novembro de 1869 e aos
14    anos    mudou-se    para
Curitiba  (PR),  onde  desenvol-
veu  intensa atividade intelectu-
al.  Foi  professor de  História no
Ginásio  Paranaense,  diretor  e
redator  de   revistas  e  jornais,
entre os quais f?amo cye Acác/.a,
0 Cenáculo, A Esphynge, Club
Curitybano,    0    Electra    e   A
f?epúb//.ca,    que    no    final    do
século  19 e início do século 20
divulgavam    a    ousadia,    a
liberdade de pensamento e de
concepçãodaarte.

Em l 909, jun{o com um grupo de livres pensadores,
composto   por  alunos   e   professores  do   Ginásio
Paranaense,  fundou   em   Curitiba  o   lnstituto   Neo
Pitagórico.  Em  1936,  Dario Vellozo  publicou  o livro

Jesus Pitagórico. Foi sua última publicação antes de
falecer,  em  28  de  setembro  de  1937,  na  capital

paranaense.
Fonte: Ivluseu da lmagem e do Som

Lançamento
0 Procurador de Justiça aposentado e integrante da Comissão do Memorial do MP-
PR Noel  Nascimento promoveu,  no dia 6 de abril, o lançamento de três obras:  ``A
Revolução  do  Brasil'',  "A  Nova  Civilização"  e  ``Contos  Fantásticos".  A  noite  de
autógrafos foi no Canal da Música, em Curitiba. Nascimento também é membro da
Academia Paranaense de lietras.
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Transformar o ato de consumir em um
ato de cidadania.  Esta é a idéia do consumo
consciente,    um    instrumento    que    visa    o
equilíbrio    e    a    sustentabilidade    social    e

ambiental do planeta. 0 adjetivo "consciente"
sÓ entrou em voga no final da década de 90.
Hoje, segundo pesquisas, 20°/o da população
refletem   coerentemente   sobre   sua   própria
forma de consumo, o que significa a possibili-

dade  de  o  consumidor  perceber  que  suas
escolhas são um forte instrumento de poder.

De  acordo  com  o  diretor-presidente
do lnstituto Akatu,  Hélio Mattar, o consumidor

consciente   pode   determinar   que   tipo   de
empresas ele quer na sua sociedade
e,    como    formador    de    opinião,
estabelecer   comportamentos   que
deverão  ser  seguidos  pelos  outros.
"Um   exemplo   de   comportamento

positivo é  a separação de  lixo  para
reciciagem.    É   aigo   que   provoca

pouco    impacto    no    cotidiano    de
quem separa, mas que pode ajudar
a    manter    uma   cooperativa    de
catadores e a diminuir o volume de
lixo que vai para os aterros" .

Mas    como    frear    uma
sociedade    caracterizada    pelo
consumo   exagerado?    0    diretor-

presidente    do    lnstituto    Akatu
acredita   que   a   disseminação   do
conceito  e  da  prática  do  consumo
consciente em  grande escala pode

mudar   os    paradigmas    das    atitudes    de
consumo,   o  que  definiria  um  novo  padrão

para a sociedade.  "0 consumidor consciente
busca  a  harmonia  entre  a  sua  satisfação,  a

preservação do meio ambiente e o bem-estar
social.   Em  suas  escolhas  diárias  ele  deve
estar atento não só ao produto,  seu preço e

qualidade, mas às características da empresa
que o fabrica e vende,  prestigiando aquelas
de   maior   responsabilidade   social'',   afirma

Hélio  Mattar.  A  Promotora de  Justiça  F]osana

Bevervanço  revela que já faz a sua parte.  Há

poucos  anos,  ela  resolveu  se  comprometer
com   o   consumo   responsável   a   partir   de
iniciativas   simples,   mas   que   fazem   grande
diferença.    "Em   casa,   separamos   o   lixo   e
evitamos  o  desperdício  de  água  e  energia
elétrica. Acho que a nossa sociedade precisa
refletir  sobre  esta  mudança  tão   necessária

para  a  preservação  do  planeta'',  diz.  A  idéia,
portanto,  não  é  fazer  com  que  as  pessoas
deixem  de comprar o que julgam  necessário

para  suas  vidas,   nem  que  façam  enormes
sacrifícios.  "Quando  todo  mundo  faz  de  seu
ato   de   consumo    uma   ação    consciente,
fazendo  a  sua  pequena  parte  diariamente,  o
resultado  é  um  mundo  melhor  para  todos",
ressalta Mattar.

Se  nada  for  feito,  acredita-se  que  a
humanidade   caminha   para   um   beco   sem
saída.   "Se   o   atual   ritmo  de  exploração   do

planeta continuar,  em  um  século  não  haverá
fontes de água ou de energia,  reservas de ar

puro nem terras para agricultura em quantida-
de  suficiente  para  a  preservação  da  vida",
revela  Hélio   Mattar.   A  única  saída  é  todos

adotarmos padrões de produção e de consu-



mo sustentáveis.
Para os países ricos, isso significa, por

exemplo,  procurar  fontes  de  energia  menos

poluidoras,   diminuir   a   produção   de   lixo   e
reciclar o  máximo  possível,  além  de  repensar

sobre  quais  produtos  e  bens  são  realmente
necessários  para  alcançar  o  bem-estar.  Aos

países  em  desenvolvimento,  que  têm  todo  o
direito   a  crescer   economicamente,   cabe   o
desafio  de  não  repetir o  modelo  predatório  e
buscar  alternativas  para  gerar  riquezas  sem
destruir   florestas   ou   contaminar   fontes   de
água.
Nesse   processo,   o   consumidor   consciente
tem   um   papel   fundamental,   seja  na  forma
como consome recursos naturais,  produtos e
serviços, seja pela escolha das empresas das

quais vai comprar em função de sua responsa-
bilidade  social,  pode  ajudar  a  construir  uma
sociedade   mais   sustentável   e   justa.    "São

pequenos   gestos   que   produzem   grandes
transformações    e    levam    a   sociedade    a
caminhar na direção de um  modelo sustentá-
vel,   para   que   toda   a   humanidade   possa
consumir   sem   consumir   o   mundo   em   que
vive" , finaliza Hélio Mattar.

Saiba mais!

Criado em 15 de março de 2001  - Dia Mundial do

Consumidor -, o lnstituto Akatu (www.akatu.net) é

uma    organização    não-governamental    que

mobilizaasociedadeparaoconsumoconsciente.

A  palavra  "Akatu"   vem  do  tupi  e  significa,  ao

mesmo    {empo,    "semente    boa"    e    "mundo

melhor" e traduz a idéia de que o mundo melhor

estácontidonasaçõesdecadaindivíduo.

Seja um consumidor consciente
*     l;enha   consciência   que   você   tem   direi{os   e

obrigações  e  que  as  suas  a[i{udes  influenciam  o
me.io-ambien{e,   a  sociedade   e   as   decisões   das
empresas e governos.
*      Com   os   3   R's   (reduzir,   reu[ilizar,   reciclar)   é

possível  gerar  menos  lixo  e  provocar  um  impacto
ambien{al menor, reduzindo o consumo de produtos
desnecessários, reu{ilizando sempre que possível e
separando sempre os ma{eriais recicláveis.
*     Prestigieempresasquetêm açõesde responsa-

bilidade  social.  Procure  dar  preferência a  produ[os

de  empresas  que  trazem  benefícios  à  sociedade,
como o respeito ao meio ambiente ou o investimen-
to em proje{os sociais.
*      Evite  o  desperdício  de  alimen[os.  Cada Íamília

brasileira  joga  Íora,   em   média,   500   gramas   de
comidapordia.
*     Preste sempre atenção nos selos de cer[iíicação

ou   procure   saber   a   origem   dos   produtos   que
compra.  Assim,   não  se   leva  para  casa  madeira
ex{raída ilegalmente, por exemplo.
*Economize   água,    Es{e    é    um    recurso    natural

precioso  e  finito.  Mesmo  no  Brâsil,  onde  há mui{a
água  doce  disponível,  pra{icameníe  1   em  cada  4
municípios convive com racionamento de água.
*      Preíirao[ranspor[e coletivo, ou deixe ocarro em

casa  pelo  menos  uma vez  por  semana.  Assim  se
consegue    economizar    combus{Ível,    ajudar    a
dim.inuirosconges{ionamen{osereduzirapoluição.
*      Economize energia.Aenergiaelélrica, no Brasil,

vem   principalmen{e  das  usinas  hidrelé[ricas,   que

alagam  grandes  lerritóríos  e  destroem  paisagens
naíurais.
*     Separe   o   lixo   para   reciclagem.   Os   materiais

recicláveis,   como   plás{ico,   vidro,   latas   e   papel

ocupam    espaço    desnecessário    em    aterros
sanitários  ou  lixões.  A  reciclagem  [ambém  econo-
miza   os   recursos   na{urais   usados   na   produção
desses materiais.



Parcerias

Unimed sai na frente em projetos inovadores
0 bem-estar e a melhor qualidade de vida de seus usuários é um dos objetivos que a Unimed Federação

do Paraná tem sempre em suas ações.
Para isso, inúmeros projetos se iniciam todos os anos, especialmente na área de Medicina Preventiva,

AtendimentoeTecnologia.

Medicina preventiva
No  último  ano  um  grupo  de  estudos  em  Medicina  Preventiva  fói  organizadom  pela  Federação  para

melhor  atender  esta  área.   Iniciou-se  um   projeto  de  Prevenção  em  Osteoporose,  em  conjunto  com  as
Sociedades  Paranaenses  de  Reumatologia,  Geriatria,  Ginecologia  e  Obstetritia  e  Sociedade  Brasileira  de
Ortopedia  e Traumatologia    Regional  Paraná,  com  elaboração de fólders  para  médicos cooperados,  sobre o
tratamento  da  osteoporose  baseado  em  evidências  e  para  os  usuários,  sobre  os  cuidados  preventivos  da
osteoporose.

Já o projeto de Prevenção em Oncologia, com envio de aerogramas para os usuários que não tinham
realizado seus exames preventívos, recomendados para a faixa etária, de câncer de mama, útero, reto, colo e
próstata, está tendo continuidade e tem sido muito bem recebido.

A Federação também preocupa-se com o crescimento dos Índices de obesidade entre crianças e jovens
e, para ajudar toda a sociedade a se prevenir das conseqüências que a obesidade acarreta, está desenvolvendo
uma nova campanha de prevenção, em parceria com a Sociedade de Pediatria. Os médicos receberão materiais
gráficos  que  ficarão  disponíveis  em  consultório.  Além  disso,  a  continuidade  desta  campanha  será junto  às
comunidades, levando infómações por meio lúdico para motivar as crianças a se alimentarem de forma mais
saudável e a praticarem atividades físicas.

Remoção aero médica
Há um ano a Federação inaugurou no aeroporto do Bacacheri a base operacional para remoção aérea

em Curitiba, que atende os clientes da  Unimed que requeiram serviços de remoção aérea.  Por meio da  base
operacional, o tempo de atendimento do paciente é menor e há a possibilidade de remoção de uma cidade de
menor recurso para outra maior, além de melhores recursos médicos hosptilar com segurança e qualidade.

Em 2004, a média mensal de solicitações de remoção foi de 12 pedidos, que acontecem também graças
a parceria firmada com a empresa Helimed UTI Aérea, de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A UTI Aérea instalada num avião King Air C 90 juntamente com uma equipe de médicos e enfermeiros
capacitados  nas  áreas  de  medicina  aeroespacial  e  suporte  avançado  de  vida.  Além  disso,  a  tripulação  da
aeronave possui certificação de pilotagem aeromédica, com cursos periódicos nos simuladores da Flight Safety
lnternacional nos EUA, e recebeu treinamento específico para suporte à equipe médica, operacionalização do kit
aeromédico do avião, gerenciamento de cabine e adequação do vôo à situação do paciente.

Tecnologia avançada
A grande eficiência da Unimed através de sua rede por todo o estado do Paraná foi ampliada no úH:imo

mês graças a ferramenta lnterface de Autorização, disponível às Unimeds do estado dentro do portal www.uni-
med.com.br.

A principal vantagem, que já está sendo observada por muitas Unimeds, é a redução de custos com a
sensível diminuição do uso de telefóne e fax. Futuramente, todos os usuários estarão realizando este tráfégo de
solicitações em tempo mínimo, otliimizando seu trabalho.
Mais uma vez, a Federação do Paraná sai na frente em busca de novas tecnologias que beneficiem seus colabo-
radores e o sistema em geral .

Marcia Gueíra
Assessora de Comunicação da Unimed do Estado do Paraná



Lanche Beneficente Dias das Mães
No dia 4 de maio, o Grupo de Anfitriãs do Ministério Público do Paraná promoveu o Lanche Beneficente em

comemoraçâo ao Dia das Mâes, no Chá du Batel, em Curitiba, 0 evento contou com a participação de 141  pessoas,
desfile das grifes Rosa Guzi e Carmen Steffens, sorteio de brindes e show do humorista Diogo Portugal.

0 valor arrecadado com a venda de convites, aproximadamente 2.500 reais, foi reveriido à Associaçâo Curitibana
dos Óriãos da Aids.  Devido ao sucesso do evento,  o Grupo de Anfitriâs deixa um especial agradecimento a todos que
colaboraram, reafirmando a importância e o fortalecimento dos laços de amizade em prol de ações solidárias.
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Març0
1°. AIíredo Nelson da Silva Baki, Amarílis Fernandes Picarelli,  Hilton Cortese Caneparo, Leila Schimi[i Voltarelli; 02.  Rosana Araújo de Sá

Ribeiro  Pereira;  03. An[onio José  Casselli  Kassin;  04.  Gildelena Alves da Silva;  05.  Laérc.io Januário de Almeida;  06.  João  Ba[is{a de

Almeida;  07,  André  Tiago  Pasternak  Glitz;  08.  Vitório  Alves  da  Silva  Junior,  Fernanda  Guarnier  Dom.iciano,  Florisbela  Correa  Góes

Gennare; 09. Márcia lsabele Graf Beninca, Luiz Celso de Medeiros; 10. Humber{o Eduardo Pucinelli, Wanderlei Gonçalves Custódio; 11.

AlmircarreiroJorgesantos,ÂngelaDomingoscalixtodecarvalho,Franciscooc{aviodasilveiraFaraj,EmidioEloiMussak,RenéKravetz;

13.  Nadir  Emilia  de  Melo;  14.    Fernanda  Lacerda llrevisan  Silvério,  llir.io  F?ui  Kessler;  15.  Miguel  Jorge  Sogaiar;  16.  Maria  Fernanda

Pereira dos  Santos;  11. Antônio  Carlos  Paula  Silva,  Márcia Regina  Rodrigues de  M.  dos Anjos,  Marco An{onio Tíeixeira,  Fajardo José

Pereira Faria, Roberto ln{hon sauer; 18. Tiago de oliveira Gerardi, José Maria Bezerravalen[e; 1 g. ClaudiaTone[ti Biazus, Danielle cris[ine

Cavali;  20.    Many  Nicolau  Feliz;  21.  lnácio  Bernardino  de  Carvalrio  Neto,  João  Carlos  Silveira,  Rosana  Maria  Longo;  22.  William  Gil

Pinheiro Pin[o, José Norival da Silva, Manoel Dorival Cus{Ódio; 23. Misael Duarte Pimenta Neto; 24, Luiz Carlos L.imavianna; 25. Juliana

Soares de oliveira, Maria cecília Delisi R. Pereira; 26. Guilherme de Albuquerque M , Sobrinho, Marco André da silva correia, Eliseu Au[h;

27. Marilu Shnaider, Rosangela Gaspari, Francisco Borba Fortes de Sá; 29. Silvia Leme Correia, yara Raquel Faleiros Guarien[e; 31. Lineu

Ordine Righi, João Maria Burger, Silvio lhor Firman Juck.

AI]ril

1°. Almir Cizaurre Fusco; 03.  Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca; 04. Alessandra Sandri Klock do Passo, Cristiane Rossi, Margareth

Mary Pansolin Ferreira, Sonny Martins Carneiro; 05. André Merheb Calixlo, Raphael Adalberto Soares, Vilmar Antonio Fonseca, Francisco

lrineu Brzezinski; 06. Fernanda Maria Campanha Motta Ribas, Marcelo Paulo Maggio, Luciano Branco Lacerda; 07, KarinaAnas{ácio Faria

de Moura Cordeiro; 08,  Maria Tiereza Uille Gomes, Mario Sergio de Albuquerque Schirmer, Milton Riquelme de Macedo, Celso Carne.iro

do Amaral;  09.  Ervin  Fernando Zeidler;  10.  Danielle  Gonçalves Thomé, João  Rodrígues  de Almeida Sobrinho;  11.  Manuel  Estevam da

Conceição Romualdo;  13,  Edina Maria Silva de  Paula,  Lourenço A.  F{odrigues Figueira, Waller  Cardoso de  Oliveira;  14. Antonio Carlos

Nervino,  Benito  Ítalo  Pierri;  15.  Eliane  Miyamoto  Fortes,  Francisco José de  Souza,  Marcello Augusto Cle{o  Melluso,  Brasilino  de  Lima,

Melvis  Muchiuti;  16.  Pedro  C;arvalho  Sanlos Assinger,  Getil  Barbosa da Silva;  17.  Wagner Veloso  Hul[mann,  Washing{on  Luiz  Santos,

Manoel  Ruiz;  18.  Francisco Vercesi  Sobrinho,  lsabel  Claudia  Guerreiro;  19.  Luiz  Eduardo Wrigo  Roncaglio,  Rodrigo  Regnier  Chemim

Guimarães, Nilton Bussi; 20. Sergio Renato Sinhori; 21. João Carlos Madureira, Mauro de Souza Castro; 22. Leo Piva; 23. Colmar José

Ribeiro Campos; 24,  Fabrício Trevizan de Almeida, Marcio Pinheiro Dantas Mo{{a,  Francisco Honório A.  Negrão; 25. Adyb Laidane, Caio

Ouadros,  Daniel Romaniuk da Silva; 26.  Ricardo Malek Fredegoto, Wal{er Shinji Yuyama; 27. Mariana Seiferí Bazzo, Terezinha Resende

Carula,  Romoaldo Flenik; 28.  Felipe  Lâmarao de  Paula Soares,  Marcelo Balzer Correia,  Márcia Felizardo Rocha de  Pauli; 29.  Fernanda

Schnaider, Jacson Lu.iz zílio, Otãvio Luiz Tonin, Wilson Euclides Guazzi Massali .

„a''0
1°.  Carlos  Bachinski,  lvonei  Síoggia,  Lucimara  Salles  Ferro,  Clovis  Busch  Pereira,  José  Cae[ano  Ferreira  Neto,  Ruy  Dirceu  Saldanha

Gomes; 02. João Zaions Junior, Samir Barouki; 03. Capistrano Jorge Cunha; 04.  Alberto EloyAlves, Francisco Gmy[erco, João Francisco

de Assis,  Mirian do  Rocio  Ratmann Arruda; 05.   Antonio César Cioffi  de  Moura, Janina Cos[a Saucedo,  Paulo José Gallot.i  Bonav.ides,

Cyran  Silva,  Maria de  Lourdes Cordeiro Carrilho;  06.  Carlos Aldir Losso,  Leo Weber Schiller,  Paulo  Rober[o  Robles  Estebon,  Sain[-Clair

Honora{o  Santos,  Rogério João  Baggio;  01. An{onio  Euris Bo[on Junior,  Cristiane  Podgurski,  Paulus Vinicius Dias da F?osa;  08.  Daniela

Saviani l:emos; 09.   Marcelo Luiz Beck; 10. Elaine Cristina de Lima, Luciane Maria Duda; 11. André Del Grossi Assumpção, An[onio Jesus

Marçal Romeiro Bchara; 12. Fabio Vermeulen Carvalho Grade; 14. Simone Lucia Lorens, José Carlos Gonçalves dos Santos; 15. Geórgia

17auil Nobre, Jorge Brasil Pinheiro Machado; 16. Ângelo Mazzuchi S.  Ferreira,  Paulo Ovídio dos San{os Lima, Wanderley Ba[is{a da Silva;

11. Adriano Miyoshi, Agenor Dallagnol, Carlos Alberto Dissenha; 19. José Aparecido da Cruz; 21.  Luis Eduardo Silveira de Albuquerque,

Luiz Carlos da Silveira Mafra;  22.  Mônica Helena Derbli  Baggio,  Sergio Roberlo Mar{ins,  Delivar Tiadeu  de  Ma{tos, 23.  Silvio Aparecido

dos Santos; 24.  Honorino Tíemea, José Carlos da Costa Coelho, Reginaldo Rolim Pereira, Cremilda D ' Andrea Arcoverde, Francisco de

Assiz Pinheiro; 25. José Amaro; 27. Ana Paulo Martins Cesconetto, A{anagildo Cordeiro Amaral; 28. Maria Aparecida Moreli Pangoni; 29.

Mario Faraco; 31. Cristiane Aparecida Ramos, Munir Gazal, Solange Novaes da silvavicen{in.



Itaú:
o banco de maior
força financeira

do Brasil.
Maior segurança para você.

A Moody's elevou o ltaú à melhor
classificação de um banco brasileiro.
A boa performance do ltaú, a qualidade da sua gestão e sua solidez
financeira levaram a Moody's lnvestors Service, uma das mais
importantes agências internacionais de classificação de riscos, a elevar
a classificação do ltaú, atribuindo-lhe o melhor rating entre os bancos
brasileiros. lsso significa ainda mais confiabilidade, transparência e,

principalmente, segurança para você e para a sua empresa.


