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Subitamente osproblemasdo. seg 
comunicação socia~ um relevo e um 
dirigentes políticos, de respo1lSáve~ 
o acréscimo «explosivo» do. criml 
institucional. A televisão, envolvUú 
(em directo) cenas patéticas de '!"'u, 
porta dos tribunais, que arguiJos 
«cortados em pedaços» (sic); luM 
«cadeira eléctrica»! 

Mas há mais. Registam-se ü" 
surpreendidos em flagrante (e tem 

popular»!). E noticia-seaformlJça.: 
contra os traficantes de droga. A li 
invadiu as cidades. As razões desá 
mais divulgadas, no fllaxismo» da 

Este quadro negro, brevernenu 
que dizê-lo com toda a frontalida 
medida uma mera encenação, ser 
corporativos, comerciais, etc), qu. 
nem o interesse das populaçõe9•. 
encenação pode interagir com liJ 

Só uma abordagem fria e • 
dispon{veis, e não de meras se, 
verdadeiros contornos da realidat. 
pelo Procurador-Geral da Repab 
evolução da criminalidalÚ!. Esta 


