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VALDEMAR MENEZES ESCREVE NESTE ESPAÇO AOS DOMINGOS 

valdemarmenezes@opovo.com.br 

CONCIDADANIA 
VALDEMAR MENEZES 

A decisão do Ministério Público Militar de reabrir investigações sobre 
desaparecidos políticos no regime militar põe novamente na ordem 
do dia uma questão que vem se arrastando por conta das inúmeras 
tentativas das forças que apoiaram a ditadura em abafar o assunto. 
Não adianta: as famílias das vítimas têm o sagrado direito de enterrar 
seus mortos e saberem as circunstâncias em que as mortes ocorreram. 
A Procuradoria Geral da Justiça Militar já oficiou o comando do Exército 
solicitando informações sobre a composição e as atribuições dos 
oficiais do DOI-Codi de São Paulo - órgão acusado de inúmeras torturas 
e mortes de prisioneiros políticos - no período de 1971 a 1976. Quem 
ainda está vivo não escapará de dar explicações à Justiça. 
 

DOUTRINA 
Segundo a melhor doutrina do Direito, a Lei da Anistia não vale 
para o caso dos “desaparecidos”, uma vez que sequestros de pessoas 
não encontradas vivas ou mortas são crimes em andamento - os 
chamados crimes permanentes - que também não sofrem prescrição. 
O argumento foi usado pelo procurador-geral da República, Antonio 
Fernando Souza, para apoiar o pedido de extradição encaminhado 
pelo governo argentino contra o militar uruguaio Manuel Cordero 
Piacentini, no Supremo Tribunal Federal (STF). Piacentini é acusado de 
ser o responsável por vários desaparecimentos, entre outros crimes, 
no período de ditadura na Argentina. Assim, ex-agentes do DOI-Codi 
vão ter de responder pelos “desaparecimentos”. 

 
OS PRIMEIROS 
Os militares Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir Santos Maciel serão 
os primeiros a ser enquadrados, conforme pedido dos procuradores 
da República Eugênia Fávero e Marlon Weichert. Eles responderão 
por sequestros de 25 pessoas, no período militar, na área de 
seus comandos. Na primeira fase, os procedimentos desse tipo 
têm caráter administrativo e podem resultar na perda de patentes 
e remunerações. Mas, poderão também ser investigados na área 
criminal. Os procuradores aguardam o fim do julgamento de Piacentini 
no STF para enviar à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público - órgão orientador da instituição - um pedido para que 
os procuradores da área penal desarquivem os casos sobre os 
desaparecidos. A Lei da Anistia refere-se apenas a delitos consumados 
até 1979. 
 
CORAÇÕES SUFOCADOS 
O Incor Criança, que fechou suas portas por falta de um hospital 
parceiro que ceda suas instalações para cirurgias cardíacas de bebês, 
crianças e adolescentes, procurou a Unimed para propor uma parceria 
com seu hospital de Fortaleza, que teria todas as condições para 
proporcionar esse serviço. A torcida é para que a Unimed aceite 
o acordo, sinalizando de uma maneira ainda mais forte a sua 
sensibilidade social para com meio que a abriga. Há quase duas 
centenas de crianças cardíacas (e famílias) aflitas à espera de quem 
lhes estenda a mão, na sua aflição. É preciso que Estado e município 
se unam a esse esforço e deixem de lado o jogo-de-empurra. 
 

SENADO 
Há uma cobrança na sociedade para que a mídia não fique 
apenas nos aspectos sensacionalistas da crise do Senado. Pede-
se um debate profundo que envolva a questão do papel da 
própria instituição, hoje hipertrofiado. É o momento de chamar a 
sociedade para a questão principal (além da correção necessária 
das distorções internas e da punição dos responsáveis) que é o 
enxugamento das funções do Senado. É lamentável que não se 
esteja fazendo finca-pé na exigência de um plebiscito para definir 
o modelo do Senado e suas atribuições. Os senadores no máximo 
farão uma reforma epidérmica. É preciso ir além, senão será mais 
uma oportunidade perdida. A cobrança tem razão. 

 
ECUMENISMO 
Uma delegação enviada pelo Patriarca Ecumênico Bartolomeu I 
comparecerá, neste domingo, às celebrações, no Vaticano, dos 
apóstolos Pedro e Paulo, padroeiros da Sé Romana. Em 30 de 
novembro será a vez de Bento XVI enviar uma delegação vaticana à 
Sé de Constantinopla, do Patriarcado Ecumênico, em Istambul, para 
a Festa de Santo André (irmão de Pedro). É a aproximação cada vez 
maior entre católicos e ortodoxos. 
 
MINISTÉRIO DA PESCA 
A criação do Ministério da Pesca foi recebida com alegria tanto pela 
indústria da pesca como pelas comunidades de pescadores artesanais 
do Ceará, que tiveram um papel importante na sensibilização das 
autoridades para essa decisão. Espera-se, agora, política públicas mais 
consistentes para a área, sobretudo no Ceará, onde a pesca predatória 
vem ameaçando de inviabilização completa a vida de milhares de 
pessoas que tiram seu sustento da atividade pesqueira. 

DOS CRIMES PERMANENTES < JORNALISMO > Estão abertas as inscrições para a formação da 6ª turma do 
curso Novos Talentos. Promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO, o projeto é voltado 
para estudantes do 6º, 7º e 8º semestre do curso de Jornalismo 

Curso Novos Talentos está 
com inscrições abertas 

A oportunidade de 
iniciar uma carreira 
de sucesso na área 

jornalística está lançada. É 
que já estão abertas as inscri-
ções para a 6ª turma do curso 
Novos Talentos, que ofere-
ce treinamento sobre aspec-
tos práticos e teóricos da pro-
fissão, de forma a preparar 
novos profissionais para atu-
arem nos meios impresso e 
eletrônico. Estão aptos a par-
ticipar estudantes que este-
jam matriculados entre o 6º 
e o 8º semestre do curso de 
Jornalismo.  

A iniciativa é uma promo-
ção do Grupo de Comunica-
ção O POVO e Fundação De-
mócrito Rocha (FDR), sob 
a organização da Universi-
dade Corporativa O POVO 
(UniOPOVO) e já formou 
cinco turmas. O encerra-
mento da quinta turma ocor-
reu na última sexta-feira. 
Realizado semestralmente, 
o curso tem duração de 
três meses e nesse período 
os estudantes acompanham 
o trabalho dos repórteres, 
escrevem matérias, partici-
pam das reuniões de pauta, 

têmm aulas de Língua Por-
tuguesa e Redação Jornalís-
tica e assistem à palestras 
com profissionais na área 
e contratados. “O curso dá 
aos participantes uma boa 
noção de como funcionam 
todas as etapas de produção 
de conteúdo do jornal, do 
portal e programas de rádio 
e TV do Grupo O POVO”, 
destaca o jornalista Plínio 
Bortolotti.  

O reitor da UniOPOVO, 
Sérgio Falcão, destaca como 
positivo os resultados já al-
cançados até agora nas tur-
mas já formadas. “Acabamos 
de formar a quinta turma. 
Percebemos que a visão dos 
estudantes, com a relação à 
profissão, se transforma ao 
fim do curso. A grande mai-
oria dos que já formaram 
hoje está empregada no mer-
cado de trabalho, seja no 
grupo ou em outros veícu-
los de comunicação do Esta-
do”, observa Sérgio Falcão. A 
jornalista Ariane Cajazeiras 
participou da primeira edi-
ção do curso e hoje é contra-
tada pela TV O POVO. “Rea-
lizei meu sonho. Recomendo 

> PREVENÇÃO. A Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e o 
Sest/Senat realizam, no próximo 
dia 30, o Comando de Saúde 
nas Rodovias, uma campanha 
educativa e preventiva voltada 
para motoristas e profissionais 
do transporte. O objetivo é 
reforçar a necessidade de 
cuidados com a saúde. Durante o 
evento, que ocorre das 7h30min 
às 11h30min, no Posto Lago 
Verde (BR 220 - km 12), serão 
disponibilizados procedimentos 
como aferição de pressão 
arterial, exames de glicemia e 
colestorol. 

> CURSO DE LÍNGUAS. 
As inscrições para a seleção 
do Semestre I de 2009.2 do 
Núcleo de Línguas Estrangeiras 
da Universidade Estadual do 
Ceará (Uece) estão abertas 
até o dia 1º de julho, no 
Centro de Humanidades, (avenida 
Luciano Carneiro, 345, Bairro de 
Fátima). O valor da inscrição 
é de R$ 24,00. São ofertadas 
as línguas francesa, espanhola, 
italiana, latina, grega moderna e 
japonesa. Só pode se matricular 
quem concluiu o 9°(nono) ano 
do Ensino Fundamental. O edital 
e outras informações estão 
disponíveis no site www.uece.br. 

GEORGIA SANTIAGO 

Estudantes  que participaram da quinta turma encerrada sexta-feira 

SERVIÇOo curso a todos, que devem 
sugar o máximo desses três 
meses de curso. Vale muita a 
pena”, aconselha.  

Na 6º turma do projeto, 
serão selecionados oito jo-
vens. As inscrições são gra-
tuitas, prosseguem até o dia 
3 de agosto, e podem ser fei-
tas exclusivamente por um 
portal criado especialmen-
te para o projeto, onde os 
estudantes devem preencher 
uma ficha de inscrição. 

Curso Novos Telentos  
O POVO para estudantes de 
Jornalismo  
  
Inscrições: até o dia  
3/8/2009 
Preencher ficha no endereço: 
www.opovo.com.br/ 
novostalentos  
Mais informações: 
uniopovo@opovo.com.br  




