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Nas suas compras, conte com a segurança do OUROCARD, 
o cartão de crédito do Banco do Brasil. 

Para sua maior segurança, lembre-se: 

./ Mantenha sigilo absoluto sobre sua senha; 

./ Nunca guarde a senha e o cartão no mesmo lugar; 

./ Evite cadastrar senha de fácil identificação, 
como por exemplo data de aniversário; 

./ Não empreste o seu cartão em hipótese alguma; 

./ Quando houver necessidade de inutilizar o comprovante de compra, 
exija sempre que este seja rasgado; 

./ Em caixas eletrônicos, não aceite ajuda de pessoas desconhecidas . 

• BANCO DO BRASIL 
-- ~-------------------' 



A Brigada Militar, instituição que completa 161 anos de existência, recentemente, passou 
por reformas administrativas buscando mais agilidade e eficiência no cumprimento de suas missões. 
Descentralizou seus Comandos e os distribuiu no terreno, conferindo-lhes mais autonomia. A 
meta é proporcionar ao cidadão, um estado de paz social permanente e, nas ocasiões em que e a 
ordem for perturbada, dar as pessoas que acionam a PM, a melhor resposta, no menor espaço de 
tempo possível. O Manual da Brigada, já em sua terceira edição, é um dos meios que dispomos 
para alcançar o objetivo de informar os clientes da Brigada sobre como trabalha a PM gaúcha. 

Neste trabalho editorial, assinalamos os pontos na cidade, onde o cidadão pode encontrar 
um policial militar de serviço, 24 horas por dia e os sete dias da semana. Aqui estão todos os 
endereços e telefones de todas as Unidades e frações da Brigada instalados em Porto Alegre, 
Viamão, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Guaíba e Eldorado do Sul. Assim, as pessoas que 
receberem este Guia de Serviços do Comando de Policiamento Metropolitano tem condições de 
saber a localização da divisão da Brigada mais próxima da sua residência ou local de trabalho e, 
identificar qual a Unidade e os policiais militares responsáveis por sua segurança pública. 

Nosso Manual traz também cuidados que os habitantes da região metropolitana podem 
adotar em algumas situações do seu cotidiano, para guardar melhor por sua própria segurança 
fisica e patrimonial, além de assinalar outras informações, tais como: procedimentos em caso de 
acidente de trânsito, acidentes domésticos, primeiros socorros e como evitar incêndios. 

Boa leitura! 

Coronel JOSÉ DILAMAR VIEIRA DA LUZ 
Comandante Geral da Brigada Militar 

Porto Alegre, RS, 18 de novembro de 1998. 
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PRE FÁCIO 

"Gestão Pública e Cidadania" é o nome do programa nacional de incentivo ao 
desenvolvimento de iniciativas de órgãos governamentais que estão em busca de inovações em 
sua administração para melhorar a qualidade e a eficiência na prestação de serviços públicos. O 
programa é dirigido pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e Fundação Ford. 

É com imensa satisfação que noticiamos à comunidade gaúcha, a classificação do "Manual 
da Brigada", neste programa, ciclo 1998, como um dos 100 melhores trabalhos do Brasil, entre 
700 inscritos. O feito é notável, uma vez que os trabalhos são julgados por um Comitê Técnico 
composto por integrantes da Fundação Getúlio Vargas e doutos representantes de reconhecidas 
instituições universitárias e centros de cultura de diversos pontos do país. 

Na correspondência recebida da coordenação do programa, a professora Marta Ferreira 
Santos Farah, alerta quanto a necessidade de maior representação de iniciativas na área de 
segurança pública, policiamento e política penitenciária, ao mesmo tempo em que reafirma o 
convite à Brigada Militar para: "continuar inscrevendo experiências inovadoras nestas áreas tão 
vitais para a reafirmação do conceito de cidadania e para a melhoria de vida nos centros urbanos". 

Este resultado atingido pelo nosso "Manual da Brigada", nos dá a certeza de que estamos 
no caminho certo da modernização e da especialização do trabalho da segurança pública. E, o 
que é mais importante, é saber que a Polícia Militar está cumprindo com seu papel constitucional: 
guardar cada vez mais pela vida e pelo patrimônio do povo brasileiro . 

Coronel ARLINDO BONETE PEREIRA 
Comandante do CPM 
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www.via-rs.eom.br/brigadamilitar 

HISTÓRICO DA BRIGADA MILITAR 

W história da corporação brigadiana em nosso 
~ Estado remonta ao período imperial quando, em 
18 de novembro de 1837 foi criado por ato de 
Antônio Elzeário de Miranda e Brito, presidente da 
província, a Força Policial. Essa força estadual 
ostentava, inicialmente, um efetivo de 19 oficiais e 
344 praças. O Corpo Policial tinha estrutura 
semelhante a do Exército da época, não só no que 
tange à disciplina e vencimentos, como também no 
que diz respeito as suas funções. Isto pode ser 
comprovado se levarmos em conta a participação da 
corporação em conflitos armados da época, como a 
Revolução Farroupilha e Guerra do Paraguai, onde 
o Corpo Policial participou das batalhas de Tuiuti e 
Avaí, entre outras. 

A Força Policial tinha características militares 
e passou por diversas modificações estruturais. Na 
época da Força Policial deu-se a famosa Campanha 
dos Muckers, na cidade de Sapiranga, na qual a 
corporação participou contra os fanáticos religiosos 
de Jacobina Maurer. Com a proclamação da 
República, extingue-se em dezembro de 1889, a 
Força Policial; a organização policial-militar passa a 
se chamar , a partir daí, Guarda Cívica. 

A Guarda Cívica teve existência efêmera, em um 
período conturbado e instável da história de nosso 
Estado. Já em 28 de março de 1892, Júlio de Castilhos 
deixa a presidência do Estado e em seu lugar assume 
um triunvirato, que ficou conhecido pela alcunha 
pejorativa de "govemicho". Foi então reorganizada 
a Guarda Cívica, que voltou a se denominar Corpo 
Policial. 

Novamente, a modificação não foi duradoura, de 
vez que o ato nº 222, de 09 de junho de 1892, assinado 
pelo Visconde de Pelotas, marca nova mudança de 
governo com outra reorganização na corporação, que 
recebe então o nome de Brigada Policial. Logo em 
seguida, entretanto, Júlio de Castilhos retomará ao 
poder no Estado e, com sua volta, serão tomados 
nulos todos os atos do governo provisório. 
Consequentemente, a partir de 17 de junho de 1892, 
retorna a denominação de Guarda Cívica. 

A 27 de setembro de 1892 ascendia ao governo 
estadual Fernando Abott. Seu nome veio, em 15 de 
outubro de 1892, a se inscrever para sempre na 
história da corporação, pois, nesta data, é extinta a 
Guarda Cívica e criada a Brigada Militar, com a 
função de "zelar pela segurança pública, 
mantenimento da República e do governo do Estado, 
fazendo respeitar a ordem e executar as leis". 

A BM teve como primeiro comandante, após essa 
reestruturação, o major do Exército, Joaquim 
Pantaleão Teles de Queiroz, comissionado no posto 
de coronel. Dentro de poucos meses, é deflagrada a 
Revolução Federalista, com início em fevereiro de 
1893, contrapondo o governo republicano castilhista 
aos federalistas de Gumercindo Saraiva. Este fato 
marcou o início de um novo período bélico na história 
da Brigada, que entrou na refrega do lado das forças 
do governo. Estas forças agrupavam efetivos do 
Exército Nacional e da Brigada Militar, bem como 
brigadas civis e corpos de patriotas. O envolvimento 
da BM na Revolução Federalista estender-se-ia até 
1895, tendo tomado parte em diversos combates, 



entre os quais se destacam Inhanduí, Traíras, Rio 
Negro, Carovi e o Cerco de Bagé. 

Com o fim da revolução houve um período de 
calmaria no Estado, o que fez com que a corporação 
passasse a se voltar integralmente para a manutenção 
da ordem e do bem-estar dos cidadãos. Porém, ainda 
nesta época a maioria do efetivo ficava normalmente 
aquartelado, não se realizando o policiamento 
ostensivo com exclusividade, em razão da existência 
das polícias administrativas, até 1935. A partir daí, 
a Brigada absorve as atividades do Corpo de 
Bombeiros, assumindo também, progressivamente, 
o policiamento ostensivo. 

Antes de sua atividade tomar as feições atuais, 
entretanto, a Brigada Militar ainda participa como 
força bélica na Revolução de 23, na Revolução de 
30 e na Revolução Constitucionalista , além de ter 
dado combate à Coluna Prestes. Em 1937, 
finalmente, coloca-se outro ponto crucial na história 
da Brigada nesse ano, como resultado de disputas 
entre os governos federal e estadual, são dissolvidos, 
por ordem do ministro da guerra, os corpos 
provisórios da Brigada, que eram uma espécie de 
grupos paramilitares à disposição do governo 
estadual, que, juntamente com as forças brigadianas, 
tinham condições de rivalizar com a força do Exército 
Nacional, no Rio Grande do Sul. 

Progressivamente, a Brigada vai deixando de ser 
uma força repressiva para dedicar-se cada vez mais 
à prevenção. No início da década de 50, já vamos 
encontrar seus efetivos empregados, única e 
exclusivamente, no serviço policial, mas sem 
descuidar do seu preparo como força auxiliar do 
Exército. Em meados desta década, será criado o 
famoso "Batalhão Pedro e Paulo", com o sistema 
de policiamento de duplas, que veio a se tornar um 

símbolo da imagem de segurança e camaradagem 
transmitida pelo brigadiano à população gaúcha. 

Com o Decreto-Lei nº 667 de 1969, passa a ser 
da Brigada a missão de realizar com exclusividade o 
policiamento osten sivo, em cujo emprego o homem 
ou fração utilizada são identificados de relance, quer 
pela farda, quer pelo equipamento ou meios utilizados 
na manutenção da ordem pública . 

Linha de Tiro da Brigada: "Depósito de Recrutas" em 
1912. Hoje, o prédio mais antigo da Corporação. 

Este é o cerne, até hoje, da atividade da Brigada 
Militar. A corporação, entretanto, não se limita a 
policiar; ela responde presente aonde quer que a 
segurança e o bem-estar da sociedade estejam 
ameaçados. Para isso, existem o Corpo de 
Bombeiros, as Operações Golfinho, Volta à Escola 
e Papai Noel, entre outras; as campanhas de 
educação para o trânsito, etc. É nestas pequenas 
ações de todos os dias que reside o grande heroísmo 
que faz a glória desta força que, há mais de um século 
e meio, zela pela vida e pelo patrimônio do cidadão 
do RS. 

Fonte: Museu da Brigada Militar s 
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DESTINAÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

A POLÍCIA MILITAR é uma Instituição 
Pública, organizada com base na hierarquia e 
disciplina e sua destinação constitucional encontra
se prevista no Artigo 144, Capítulo II (Da Segurança 
Pública) da Constituição Federal. Integrante do 
Sistema de Segurança Pública, atua com 
exclusividade como polícia ostensiva, sendo 
responsável pela preservação da ordem pública. 
Junto com os Corpos de Bombeiros , além das 
atribuições definidas em lei, é também responsável 
pela execução de atividades de DEFESA CIVIL. 

Executa suas missões com base no Poder de 
Polícia, que é uma faculdade de que dispõe a 
administração pública para o controle dos direitos e 
liberdades das pessoas , naturais ou jurídicas, 
inspirad os nos ideais do bem comum. Sua 
ostensividade caracteriza-se por ações de fiscalização 
de polícia, sobre matéria de ordem pública , em cujo 
emprego o homem ou a fração de tropa são 
identificados de relance, quer pela farda, pelo 
equipamento, armamento ou viatura. 



Nome: BRIGADA MILITAR 
Data de nascimento: 18 de novembro - de 183 7 

Local: Estado do Rio Grande do Sul 
· Idade: 161 anos 

VOCÊ JÁ PARÕU PARA PENSAR 

NO QUE SIGNIFICA UMA INSTITUIÇÃO CO·MPLETAR 

MAIS DE UM SÉCULO E MEIO DE EXISTÊNCIA? 

UTILIDADE PÚBLlC'A 

Mensagem: 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA BRIGADA MILITAR 

Sede: Travessa Francisco Leonardo Truda, nº 40- Conjunto 28 - 2° andar - Centro 
CEP 90 010 050- Porto Alegre - RS 

V Fax: (051) 221 4033 - 221 9 768 ou 212 0170 c;:J e-mail: asof@pro .via-rs.com.br 
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E o 
O Rio Grande do Sul é conhecido nacionalmente como um estado de tradições: a do gaúcho, 

do churrasco , do chimarrão. 

A Maredi, há 22 anos, vem fazendo parte 

dessa tradição. Reconhecida como a maior 

e mais moderna fotomecânica do sul do 

país, possui uma série de serviços para a 

finalização das suas peças gráficas. Desde a 

digitalização de fotos , tratamento e 

manipulação de imagens, composição de 

fotolitos, até a impressão offset. 

Na Maredi tudo é pensado para que você 

encontre num só lugar todas as respostas 

para seus impressos. Agora, também com serviço de banner e laminação. 

Maredi, transformando este num estado de arte. 

MAREDI 
SISTEMA GRÁFICO 

Av. lpiranga, 7021 - Fone/fax: (051) 336.4000 - fotolito@maredi.com.br - www.maredi.com .br - Porto Alegre/AS 
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COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO 

Rua dos Andradas, nº 522, Centro 
CEP 90 020-002 - Porto Alegre - RS 

Fones: (051) 226 6652 - 227 2090 - 227 2107 - 288 2882 

O CPM dirige as atividades de policiamento 
ostensivo na Região Metropolitana. Recentemente 
criado, funciona como um grande Departamento de 
Polícia, onde trabalham equipes de policiais militares 
incumbidos de coordenar as ações de suas Unidades 
subordinadas. Comanda as seguintes Unidades de 
Policiamento na capital: 1 º, 9º e 11 º Batalhões de 
Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais, 
Batalhão de Policia Ambiental , 4º Regimento de 
Polícia Montada, Grupamento de Policiamento 
Aéreo, Esquadrão de Polícia de Guarda Penitenciário 
e Destacamentos Especiais do Centro, Sarandi, 
Partenon, Tristeza e Restinga. Coordena também o 
17º BPM, em Gravataí e os Destacamentos Especiais 
de Viamão e Alvorada, Companhias de Cachoeirinha 
e Guaíba e, Pelotão de Eldorado do Sul. 

,~ 

~-

Policiamento ostensivo, prin cipal missüo 

Mapa de Porto Alegre 

Área de Responsabilidade do CPM 

Avenida 

Rio 
Guaíba 

Rio 
Guaíba 

s 
PORTO ALEGRE 

LATITUDE : 302 1' 39" 
LONGI TUDE : 512 13' 40" 
A LTIT UDE : 4,717M 

Canoas Rio Gravataí 

"' 
Cachoei rinha 

Alvorada 

Ano io Dorneles 

RES TI NGA 

CH A PÉU 
oo SoL 

A Dsl. Esp 

RESTINGA 

Ponia das Canoas " 

Oli veira Rem ião 

São Caet ano 

Viamão 
ltap uã ~ 

Arte: CHR ISTIANO STAÁÊHL 

CPM 
Km2 ••.•••••..••... • •. : 3.837 
População ....... : 2.056 .343 
PMs ................... : 5.772 
(Efefetivo existente em maio de 1998) 

PMs/Hab ........... : 1 / 356 
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Patrulhas Especiais do CPM ,__ ____ _ 

As Patrulhas Especiais do CPM são uma 
modalidade especial de patrulhamento ostensivo 
realizado por guarnições motorizadas, com ampla 
mobilidade, integradas por policiais militares, bem 
equipados, detentores de reconhecida experiência 
operacional. Estas patrulhas atuam em toda a área 
do CPM. 

As principais missões das PATRES são 
específicas: atuar na prevenção de roubos à banco, 
furtos de veículo, roubos e furtos qualificados. Assim, 
as patmlhas circulam, por exemplo, prioritariamente 
junto a estabelecimentos bancários e postos de 
gasolina, em áreas com incidência de ocorrências 
de maior potencial ofensivo, tais corno: roubos à 
mão armada. Em função destas missões bem 
específicas, as patrulhas tem ampla liberdade de 
manobra na capital, sendo guiadas para onde se 
fazem necessárias. Uma característica forte destas 
patrulhas é o senso do dever, excelente folha de 
serviços e consciência profissional dos patrulheiros 
que as compõe. Sua organização, eficiência e 
operacionalidade são multiplicadas pela presença de 
um tenente e cinco sargentos atuando junto com as 
patrulhas. 

Outro aspecto importantíssimo das Patrulhas 
Especiais do CPM é que foram originariamente 
constituídas por uma guarnição do lº, 9º e 11 º 
Batalhões de Polícia Militar e, duas guarnições do 
Batalhão de Operações Especiais. 

Atualmente as patrulhas, em número de quinze , 
sob o comando de um capitão, formam a 2ª 
Companhia Motorizada do Batalhão de Operações 
Especiais da Brigada Militar. 

Patrulheiros de elite na defesa do cidadão 

POLÍCIA TOTAL 

II 
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Área de 
Responsabilidade Territorial do 1 ° 8PM e 
Destacamentos Especiais Partenon e Tristeza 

s 

Limites de área: 
Norte: avenid a Ipiranga 
Sul : estrada da Serraria 

Leste: município de Viamão 
Oeste : rio Guaíba 

Arte : CHR1snANO STRAEHL 

1ºBPM 
Km2 •••••••••••••••••. : 16,39+ 
População ....... : 148 .261 
PMs ................... : 492 

Dst Esp Partenon 
Km2 •••••.••••• ... . .. . : 14,81 + 
População ....... : 104.733 
PMs ................... : 261 

Dst Esp Tristeza 
Km2 ••••• ••• •••••••••• : 11,97+ 
População ....... : 83 .078 
PMs ................... : 261 



1 O Batalhão de Polícia Militar e 
Destacamentos Especiais Partenon e Tristeza 

O 1 ° Batalhão de Polícia Militar e os 
Destacamentos Especiais do Partenon e da Tristeza 
realizam o policiamento ostensivo na zona sul de Porto 
Alegre. Seus efetivos trabalham fardados, o que 
assegura a ostensividade necessária para agir 
preventivamente na inibição de ocorrências contra 
a vida e o patrimônio dos cidadãos. Estão instalados, 
em diferentes pontos geográficos da zona sul, numa 
relação mais próxima com a comunidade. 

_... 1 ° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

Rua 17 de Junho, nº 387 - Menino Deus 
CEP 90.110.170 - Porto Alegre - RS 

Fones : 224 0847 - 224 0878 - 224 0090 

Bairros abrangidos: 

Azenha (1,26 km') 

Cristal rv km2; 

Glória r1.01 km'J 

Medianeira (1,4 km2J 

Menino Deus (2.15 km2J 

Praia de Belas (2.04 km') 

Santa Teresa (4,54 km'J 

Santo Antônio (1,29 km') 

O Sede da ia SU: rua Coelho da Costa, 300 -
Nonoai-CEP 90.830.230 - Fone: 241 7911 

O Sede da 3ª SU: rua João Salomoni, 1105 -
Vila Nova - CEP 91.730.060 - Fone: 246 0649 

(Futura sede do Destacamento Especial Teresópolis) 

0 Posto Policial BM - Rua Euclides de 
Almeida, 120 - Cristal - CEP 90.840.590 

Fone: 2411486 
0 Posto Policial BM - Rua Francisco Massena 

Vieira, 217 - V Cruzeiro - CEP 90. 840 .460 

..Â. DESTACAMENTO ESPECIAL PARTENON 

Avenida Cel. Aparício Borges, 2506 - Partenon 
CEP 90.680 .570 - Porto Alegre - RS 

Fone: 339 1443 

Bairros abrangidos: 

Agronomia (6,23 km'J Panorama (+J 

Aparício Borges (2,78 km') São José (2.12 km') 

João Pessoa (0,84 km'J 

O Sede da 2ª SU: avenida Bento Gonçalves, 
3850 - Partenon - CEP 90.650.001 - Fone: 336 4543 

O Sede da 3ª SU: estrada João de Oliveira 
Remião, 6535 - Lomba do Pinheiro - CEP 91.560 .000 
Fone: 319 1365 

0 Posto Policial Jardim Cascata - Rua Oci
dente , 122 - Fone: 336 9857 

..Â. DESTACAMENTO ESPECIAL TRISTEZA 

Avenida Wenceslau Escobar, 2721 - Tristeza 
CEP 91.900 .001 - Porto Alegre - RS 

Fone: 249 6963 

Bairros abrangidos: 

Assunção (1,2 km'J 

Conceição (0,35 km') 

Camaquã (2,24 km') 

Cavalhada (3,57 km') 

Espirita Santo (1.74 km') 

Guarujá (1.26 km') 

Ipanema (3,98 km'J 

Pedra Redonda (0,47 km') 

Serraria (+J 

O Sede da 3ª SU: rua Dea Coufal, 144 -
Ipanema - CEP 91.760.020 - Fone: 248 2862 13 
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Área de 
Responsabilidade Territorial do 9º 8PM e 
Destacamento Especial Centro 

s 

Rio 
Guaíba 

Limites de área: 
Norte: avenida Bra sil 
Sul: avenid a Ipirang a 

Av. Brasil 

$ÃO GERALDO 

FLORESTA 

~ Av. Benj amin 
Constant 

Av. Ce l. Lucas 

Leste : av. Cel Lucas de Oliveira 
Oeste: rio Guaíba 

9ºBPM 
Km2 . ... ... . .......... : 7,94+ 
População ....... : 130 .176 
PMs ................... : 492 

Dst Esp Centro 
Km2 .. ....... .. . . ..... : 4,42+ 
População ....... : 43.252 
PMs ................... : 261 



9° Batalhão de Polícia Militar e 
Destacamento Especial Centro 

O 9º Batalhão de Polícia Militar e o Destacamento 
Especial Centro são responsáveis pela execução do 
policiamento ostensivo preventivo fardado na área 
central de Porto Alegre, no coração da cidade. 
Também denominado Batalhão Voluntários da Pátria, 
o 9º BPM é a fração do CPM que possui a menor 
área territorial e a menor população residente. No 
entanto, conta com uma população flutuante que gira 
em tomo de 400.000 pessoas por dia. Ainda, na 
sua área de ação estão as sedes dos principais órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais. 

.À. 9ºBATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

Avenida Praia de Belas, nº 800 - Cidade Baixa 
CEP 90.110.000 - Porto Alegre - RS 

Fones: 221 5277 - 221 5550 

Bairros abrangidos: 

Cidade Baixa 10,79 km2J Rio Branco (1,36 km'! 

Floresta /1,67 km'! Santa Cecília /0,60 km'! 

Santana {1,26 km'! São Geraldo (1,44 km'! 

Moinhos de Vento 10.s2 km'! 

O Sede da 3ª SU: Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre - rua Ramiro Barcelos, 2350 - CEP 
90.035.003 - Fone: 333 0998 

0 Posto Policial Bom Fim: avenida José 
Bonifácio, s/nº - CEP 90.040.130 - Fone: 316 9888 
Ramal 9532 

.À. DESTACAMENTO ESPECIAL CENTRO 

Rua José Montaury, s/nº - Prç. XV de Novembro 
CEP 90.010.090 - Porto Alegre - RS 

Fone: 228 2619 

Bairros abrangidos: 

Bom Fim /0,38 km'! Farroupilha /0,57 km'! 

Centro 12,28 km'! Independência /0,40 km'! 

Cidade Baixa /0,79 km'! 

O Sede da 2ª SU: rua Fernando Machado, 612 
CEP 90.010.320 - Fone: 226 8244 

O Sede da 3ª SU: - Estação Rodoviária de 
Porto Alegre - Fone: 228 0699, ramal 50 

Agente de ordem e paz social 
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Área de 
Responsabilidade Territorial do 11 º 8PM e 
Destacamento Especial Sarandi 

Rio 
Guaíba 

N 

W-<>-E 
s 

Canoas 

Av. lpi ra nga 

Limite s de área: 
Norte: Ca noas 
Sul: avenida Ipiranga 

.... 
Dst. Esp. 
SARAN DI 

SARANDI 

Cachoeirinha 

RUBEM BERTA 

Alvorada 

VILA SAFIRA 

Viamão 

Leste: Alvorada e Viamão 
Oeste: margens do Rio Guaíba 

112 BPM 
Km2 . . .......... .. ... . : 18 , 11 + 
População ....... : 155 .228 
PMs ................... : 723 

Dst Esp Sarandi 
Km2 . .. . . ..... . . .... .. : 19,63+ 
População ....... : 140.495 
PMs ................... : 261 



10 
Batalhão de Polícia Militar e 

Destacamento Especial Sarandi 
O 11 º Batalhão de Polícia Militar e o 

Destacamento Especial do Sarandi realizam o 
policiamento ostensivo na zona norte de Porto 
Alegre, exercendo o trabalho de segurança pública 
da comunidade. Sua atividade principal é atuar 
preventivamente na inibição de ocorrências contra 
a vida e o patrimônio das pessoas. Sua ostensividade 
se caracteriza pelo uso da farda e de equipamentos 
policiais, tais como: viaturas com logotipia própria, 
equipadas com luzes intermitentes e pintadas com 
as cores tradicionais da Brigada Militar. 

..t. llºBATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

Rua Roque Callage, nº 58 - Passo D'Areia 
CEP 91.350.090 - Porto Alegre - RS 

Fones: 341 3088 - 341 1881 - Fax: 345 1738 

Bairros abrangidos: 

Bela Vista 10,92 km'J Mont' Serrat (0,79 km'J 

Boa Vista /J,60 km'J Passo D'areia /2,44 km'! 

Bom Jesus (l,79 km'J Petrópolis (3,33 km' ! 

Chac. das Pedras 0.02 km'J Três Figueiras (l,06 km' ! 

Jardim Botânico 12,01 km' ! Vila Jpiranga 12,20 km' ! 

Jardim do Salso (0,93 km'! 

O Sede da 2ª SU: rua Leopoldo Brentano, 700 
- Humaitá- Fone: 374 1037 

* Sede de Pelotão: rua Fernando Ferrari, 1001 
(CEASA) - Anchieta - Fone: 371 2462 

O Sede da 3ª SU: rua Ernesto Ludwig, 215 -
Chác das Pedras - CEP 91.330.420 - Fone: 334 1843 

0 Posto Policial BM - Rua Panamá c/ Pio X -
Bom Jesus - CEP 91.420.200 

0 Posto Policial BM - Rua Original, nº 37 -
Bom Jesus 

129 Posto Policial BM- Rua Donário Braga, 169 
- Vila Santa Rosa - CEP 91.160.360 

..t. DESTACAMENTO ESPECIAL SARANDI 

Rua Emília Stefani Aloisio, nº 89 - Jardim Lindóia 
CEP 91.060.490 - Porto Alegre - RS 

Fone: 347 4420 

Bairros Abrangidos: 

Jardim Lindóia (0,79 km'! São Sebastião 10,10 km'J 

Rubem Berta (R.70 km'J Sarandi /9,44 km'J 

O Sede da 2ª SU- Travessa Amparo, s/nº - Vila 
Elizabeth - CEP 91.120 .350- Fone: 364 1133 

* Sede de Pelotão (PA ll) - Rua Cruz Jobim, 
06 - Jardim Itú - CEP 91.380.360 - Fone: 340 7612 

* Sede de Pelotão (PA 22) - Rua Gamai Abdel 
Nasser, 580- Parque dos Maias - CEP 91.170.001 -
Fone: 366 1443 

129 Posto Policial BM - Avenida Plínio Kroeff, 
s/nº - Porto Seco - CEP 91.150.170 

O Sede da 3ª SU: rua Wolfram Metzer, nº 23 -
Jardim Leopoldina - Fone: 366 1577 

* Sede de Pelotão: avenida Baltazar de 
Oliveira Garcia, 2132 (Centro VIDA) - CEP 
91.150.000- Fone: 347 3303 17 
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Área de 
Responsabilidade Territorial do 17° BPM e 
outras Frações da Grande Porto Alegre 

s 

Canoas 

Rio 
Guaíba 

Limites de área: 
Norte: municíp io de Canoas 
Sul: Rio Guaíba 

Glorinha 

Rio 
Guaíba 

Glorinha 

Leste: município de Glorinha 
Oeste: Rio Guaíba 

17ºBPM 
Km2 . .. ... . . .. .. .... . . : 497 
População ....... : 206 .023 
PMs ................... : 250 

Dst Esp Viamão 
Km2 • • •• • . •• • •• • •. .••• : 1.612 
População ....... : 196 .685 
PMs ................... : 168 

Dst Esp Alvorada 
Km2 •. •• ... •• . • • • ..• .. : 146 
População ....... : 162 .005 
PMs ................... : 130 

Cia Cachoeirinha 
Km2 • .•• .. .•• •••• . . . . . : 42 
População ....... : 96 .548 
PMs ................... : 125 

CiaGuaíba 
Km2 . .. •••• •• • ••• • ••• • : 416 ,31 
População ....... : 85.970 
PMs ................... : 66 

Pelotão Eldorado do Sul 
Km2 ... • • • . .... . •• .•• . : 634 ,60 
População ....... : 22.852 
PMs ................... : 22 



7º Batalhão de Polícia Militar e 
Outras Frações da Grande Porto Alegre 

O 17º Batalhão de Polícia Militar realiza o 
policiamento ostensivo no município de Gravataí. A 
principal missão dos PMs que trabalham nesta 
Unidade é coibir ocorrências contra a vida e o 
patrimônio do cidadão. O trabalho se caracteriza pelo 
uso da farda e de equipamentos com as cores 
tradicionais da Brigada. Os Destacamentos 
Especiais de Viamão , Alvorada, Cachoeirinha, 
Guaíba e Eldorado do Sul são órgãos da Brigada, 
com autonomia administrativa, que guardam 
responsabilidade pela segurança pública nos 
municípios onde estão instalados . 

Â. 17º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

Rua Dr Luís Bastos do Prado, nº 901 - Centro 
CEP 94.000 .000 - Gravataí - RS 

Fones : 488 6333 - 488 4225 - 488 1776 

* Sede de Pelotão: rua Afonso Alves, 490 
Morada do Vale - Fone : 490 2999 

.A. DESTACAMENTO ESPECIAL VIAMÃO 

Avenida Sen. Salgado Filho, s/nº - Parada 32 
CEP 94.400 .000 - Viamão - RS 

Fone: 493 1397 - 493 1793 - Fax : 493 1523 

* Sede de Pelotão 
Rua Luís Rosseti , nº 325 

Centro Fone: 485 1499 

Â. DESTACAMENTO ESPECIAL ALVORADA 

Rua Roberto de Souza Feijó, nº 107 
CEP 94.840.560 - Alvorada - RS 

Fone : 483 1712 - 483 1200 

125:1 Posto Policial BM: rua Tupã, s/nº - Vila 
Salomé 

125:1 Posto Policial BM (GPMon): rua Barão do 
Amazonas , s/nº - Vila Americana 

0 COMPANHIA DE CACHOEIRINHA 

Rua Flores da Cunha , nº 3419 - Princesa Isabel 
CEP 94.900.000 - Cachoeirinha - RS 

Fone: 470 1991 - 470 3888 - Fax: 470 1900 

0 Posto Policial - Rua Frederico Ritter, nº 250 

0 Posto Policial - Rua Amazonas, nº 250 -
Vila Fátima 

0 COMPANHIA DE GUAÍBA 

Rua Luís Green , nº 111 
CEP 92.500.000 - Guaíba - RS 
Fone : 480 1383 - 491 3133 

brigada.guaiba @guaibanet.com.br 

* PELOTÃO ELDORADO DO SUL 

Avenida Emancipação , nº 643 
CEP 92.506 .000 - Eldorado do Sul - RS 

Fone : 481 3190 

125:1 Posto Policial BM: BR 290 - Km 144 
Fone:4811392 19 
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Área de 
Responsabilidade Territorial do 
Destacamento Especial Restinga 

Rio 
Guaíba 

Estrada 
Belem Velho 

Limites de área: 

Estrada 

João Ant onio da Silveira 

lAGEADO 

Estrada 
João de O live ira 

Rerni ão 

Es trada 

Viamão 

s 
Norte : estrada do Rin cão 
Sul : Rio Guaíba 

Leste: município de Viamão 
Oeste: Rio Guaíba 

- ---/. 

Dst Esp Restinga 
Km2 .•••. • .•.. . . . . . ... : 276,27 -
População ....... : 56.702 
PMs ................... : 261 

LEGENDA: 
ZI - Zona Indefinida 



.-------- t ~ l~~ 

Destacamento Especial Restinga ~ 
O Destacamento Especial da Restinga é o Órgão 

Policial Militar responsável pelo policiamento 
ostensivo na região extremo sul de Porto Alegre. 
Seus efetivos guardam pela segurança pública dos 
habitantes desta localidade que tem uma vasta 
extensão de área verde. 

.Ã. DESTACAMENTO ESPECIAL RESTINGA 

Rua Walter Perachi Barcelos, nº 4616 
Restinga Nova 

CEP 91.790.370 - Porto Alegre - RS 
Fones: 250 1284 - 250 1265 

Bairros abrangidos: 

Belém Novo rz1; 

Hípica (z19 

Lajeado (ZJJ 

Lami (ZIJ 

Ponta Grossa (ZIJ 

Restinga (21,49 km') 

O Sede da za SU: estrada João Antônio da 
Silveira, 3100 - Restinga - CEP 91. 790.400 

Fone 250 1188 

O Sede da 3ª SU: rua José Inácio , 441 - Vila 
da Amizade - Belém Novo - CEP 91.560.120 

* Sede de Pelotão: estrada Otaviano José 
Pinto, 90 - Lami- CEP 91.787.660 - Fone 259 1548 

Esquadrão de Guarda de Estabelecimentos Penais 

Rua do Presídio, nº 1100 - Partenon 
CEP 91.510.090 - Porto Alegre - RS 

Fone: 339 4420 

Tem como missão realizar a guarda externa do 
Presídio Central de Porto Alegre, Penitenciária 
Feminina Madre Peletier, Instituto Central de 
Menores, Instituto Juvenil Masculino e Instituto 
Juvenil Feminino. A Unidade criada em fevereiro 
de 1997, tem sua origem no 1 º e 2º Esquadrão do 4 º 
RPMon e executa o policiamento ostensivo nestas 
instituições, evitando fugas de apenados e contendo 
a evasão de menores ou adolescentes . 

Vigilância permanente 
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'1 -- B- a-ta-I-hão de Polícia Ambiental 

Avenida Mauá, nº 8220 - Bairro Navegantes 
CEP 90.230.270 - Porto Alegre - RS 

Fones : 337 6718 - 343 1043 

De acordo com o decreto estadual que criou o 
Batalhão de Polícia Ambiental é sua atribuição fa
zer cumprir a legislação ambiental. Em conseqüên
cia desta disposição legal, o BPA executa as se
guintes atividades de fiscalização: florestal, a fim de 
coibir queimadas, o desmatamento ilegal, o comér
cio e transporte ilegal de produtos florestais irregu -
lares; da caça e do comércio ilegal de animais e pás
saros; da pesca profissional, artezanal e amadora; 
da mineração; da poluição do ar, em especial, quan
to a emissão de gases por veículos automotores; dos 
efluentes líquidos; dos resíduos sólidos (lixões ); do 
transporte de produtos perigosos; do transporte e uso 
de agrotóxicos; da existência de licença emitida 
pelos órgãos competentes para o funcionamento de 
empresas e atividades potencialmente poluidoras ou 
cuja instalação, cause impacto ambiental. 

A fiscalização é executada através de Patrulhas 
Motorizadas ou embarcadas, denominadas PATRAM 
(Patrulha Ambiental). 

Promove também educação ambiental, voltada 
para crianças, professores e associações comunitá
rias, através de uma equipe técnica, assim como pro
tege unidades de conservação, tais como: parques e 
reservas biológicas. 

Na execução de suas atividades o BPA conta com 
o apoio da FEPAM (Fundação Estadual de Pro-

. teção Ambiental), DRNR (Departamento de Recur
sos Naturais Renováveis), FZB (Fundação 
Zoobotânica), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente), Ministério Público e Secretarias Muni
cipais de Meio Ambiente. - - ----

PATRANS: células de proteção ambiental 

O Batalhão Ambiental conta também com o apoio 
do grupamento aéreo da Brigada, para o reconheci
mento de áreas de poluição ou onde ocorrem 
desmatamentos, assim como para localização de 
acampamentos de pescadores e caçadores. Sua área 
de atuação engloba os municípios de Porto Alegre, 
Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Guaíba e Eldorado 
do Sul. Nos demais municípios do estado o trabalho 
de fiscalização cabe às Patrulhas Ambientais exis
tentes em outras unidades da Brigada que agem sob 
coordenação técnica e instrução do BPA. 



4 O Regimento de Polícia Montada 

Av. Cel Aparício Borges, nº 2351 - Partenon 
CEP 90.680.570 - Porto Alegre - RS 

Fones: 336 0298 - 336 0537 - Fax: 336 0345 

O 4º Regimento de Polícia Montada, também 
denominado Regimento Bento Gonçalves, foi 
criado em 25 de janeiro de 1916 para exercer a 
escolta presidencial e realizar a guarda do Palácio 
Piratini, sede do Executivo Estadual , missão que 
cumpre até hoje. Tem por missão ainda, guardar 
pela ordem pública junto à Sede da Assembléia 
Legislativa e do Palácio da Justiça. Executa, com 
exclusividade, o policiamento montado nos Parques 
Marinha do Brasil, Farroupilha, Moinhos de Vento, 
Maurício Sirostski Sobrinho e na Volta do 
Gasômetro, assim como em praças desportivas e 
em eventos de grande concentração de público. 

A história do Regimento registra seu orgulho em 
manter um elo de ligação permanente entre a 
modernidade e as mais caras tradições gaúchas, 
invariavelmente associadas a estampa do 
indispensável cavalo e a figura do seu valoroso 
cavaleiro. Os "Abas Larga", como se referem os 
historiadores gaúchos, aos policiais desta antiga 
Unidade de cavalaria, lembram, em muito, o vulto 
dos homens que compõe a Real Polícia Montada do 
Canadá. 

Personalidades inseparáveis 
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Batalhão de Operações Especiais ~--

Rua Silvado, nº 630 - Bairro Partenon 
CEP 91.510.100 - Porto Alegre - RS 

Fones: 336 6334 - 336 8565 - 336 8900 

O Batalhão de Operações Especiais da BM é 
considerado uma Unidade de elite da Corporação, 
pois, conta com policiais militares especializados em 
atividades de polícia que exijem um maior grau de 
treinamento e operacionalidade, onde se destaca o 
GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais). 

Desenvolve , atualmente , uma série de missões 
na área de Segurança Pública, entre elas : escolta de 
dignitários e escolta no transporte de valores de 
importantes estabelecimentos financeiros; controle 
de tumultos; centraliza a instrução e treinamento de 
patrulhas especiais de todas as Unidades 
Operacionais da capital, constituídas para coibir, 
principalmente , roubos à bancos e furto de veículos. 
Dá suporte de segurança na reintegração de posse, 
nas principais operações desta nature za; reforça, 
quando necessário, o policiamento em grandes jogos 
de futebol, na capital ; atua com seus cinófilos onde 
quer que sua presença se faça necessária; mobiliza
se no desarme de artefatos explosivos e opõe-se a 
ações de terrorismo e seqüestro ; reali za a escolta de 
presos para a Justiça ; incursiona regularmente dentro 
do Presídio Central de Porto Alegre e em outros 
estabelecimentos prisionais do Estado , dissuadindo 
intenções de fuga e rebelião ; executa Mandados da 

Justiça de Busca e Apreensão de detentos foragidos , 
muitos de alta periculosidade ; reforça o policiamento 
ostensivo em pontos da capital quando ocorrem 
eventos de grande porte, entre outras missões . 

Ainda, o BOE executa importantes missões de 
policiamento aéreo com o apoio do GPMA e da 
Divisão de Serviços Aéreos da Secretaria de 
Transportes do Estado . Os integrantes desta Divisão , 
utilizando helicópteros Esquilo , além de participarem 
há mais de duas décadas da Operação Golfinho , 
também auxiliam outras Unidades da BM , tais como : 
o Corpo de Bombeiros , em trabalhos de busca e 
salvamento e o Esquadrão Ambiental , em operações 
de preservação do meio ambiente. 

Obreiros de um oficio p erigoso 25 
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------ Grupamento de Polícia Militar Aéreo 

Aeroporto Internacional Salgado Filho 
Portão 8 - Avenida dos Estados, s/nº - São João 

CEP 90.201.970 - Porto Alegre - RS 
Fones: (051) 343 4024 - fax: 342 6176 

O GPMA é uma Unidade pertencente ao Grupo 
de Tropas Especiais da Brigada Militar e tem por 
finalidade, dar o apoio aéreo às demais Unidades da 
Corporação. As aeronaves do grupamento são 
utilizadas no policiamento ostensivo, em operações 
de rádio-patrulhamento aéreo. Dá suporte também 
a ações de polícia ambiental, identificando e 
combatendo atividades ilegais que degradam o meio 
ambiente, tais como: desmatamentos não autorizados, 
pedreiras clandestinas, pesca predatória, poluição 
lacustre e fluvial, aterros sanitários não homologados, 
etc. Apoia o policiamento rural no combate ao abigeato 
e auxilia ações da polícia rodoviária estadual no 
controle do trânsito de rodovias, assim como participa 
também de operações especiais integradas com as 
Unidades de policiamento urbano ou GATE, no 
acompanhamento de ocorrências nas vias da capital 
ou em qualquer ponto do Estado. 

Missões e Formas de Emprego 

Missão de Misericórdia: é aquela em que a 
PM proporciona transporte aéreo a doentes ou 
feridos, vítimas de acidentes, bem como transporte 
de medicamentos e recursos médicos em geral. 

Segurança que vem do ar 

Missão Especial: é a atividade não específica de 
natureza militar ou civil, determinada por autoridade 
competente, em que os recursos aéreos da Polícia 
Militar são empregados de forma a apoiar outras 
operações que envolvam segurança pessoal de 
autoridade, perigo de vida, salvamento ou proteção 
de bens públicos ou privados, como por exemplo, 
nos casos de calamidade pública. 

Em síntese: o efetivo do GPMA atua em ações 
preventivas ou repressivas, em apoio ao policiamento 
ostensivo geral, de trânsito, rodoviário, florestal e de 
mananciais, bombeiros, polícia de choque, defesa civil 
e defesa interna. Neste trabalho, utiliza aeronaves do 
tipo: motoplanadores Ximango, helicóptero MD 500E, 
avião monomotor Bonanza e avião bimotor Asteca. 
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COPOM - Centro de Operações Policiais Militares , ____ ___. 

Rua dos Andradas, nº 522 - Centro 
CEP 90 020-002 - Porto Alegre - RS 

Fones: 228 6330/288 2721 - Fax : 226 9211 

O COPOM supervisiona as comunicações e 
operações das Unidades subordinad as ao Comando 
de Policiamento Metropolitano e realiza o 
atendimento dos usuários do telefone 190. Tem 
também o controle dos recursos humanos e materiais 
empregados diariamente no policiamento ostensivo 
dos municípios subordinados ao CPM. 

É através do COPOM que são acionados todos 
os meios materiais e humanos disponíveis para 
complementar as ações do patrulhamento realizado 
diariamente. 

Assim é que o Centro de Operações aciona, por 
exemplo, o Batalhão de Operações Especiais e seu 
Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE); as 
aeronaves do Grupamento Aéreo e o Batalhão de 
Polícia Ambiental. 

O COPOM é a "Porta de Entrada da Brigada 
Militar", cujo acesso ao cidadão é constante e 
durante as 24 horas do dia . O Centro mantém 
comunicação com órgãos públicos que possuem 
serviços de emergência . 

Por meio do COPOM as Patrulhas Motorizadas 
da BM são despachadas para o atendimento de 
ocorrências e recebem avisos ou alertas sobre 
veículos e pessoas. 

O cidadão que depara-se com uma situação 
constrangedora, desconfortável ou ameaçadora , por 
exemplo, ao acionar o telefone 190, recebe, no 
menor espaço de tempo possível e de forma gratuita, 
a presença de uma viatura da Brigada Militar para 
lhe auxiliar. 

No caso do desaparecimento de pessoas, a 
discagem desse telefone é o mecanismo mais seguro 
para divulgar esta situação . 

Um serviço importantíssimo é prestado por este 
Centro quando as pessoas sofrem o infortúnio de ter 
seu veículo furtado por assaltantes, ocasião em que 
recomenda-se como primeira providência, antes 
mesmo do registro formal na Polícia Civil, comunicar 
o fato ao COPOM pelo fone 190, que, 
instantaneamente, informa as características do 
veículo furtado a todas as viaturas de patrulhamento 
da BM através do "ALERTA AMARELO" . 

Após o registro da ocorrência, a Brigada Militar 
prossegue na busca, objetivando a recuperação do 
veículo. O COPOM encarrega-se, com exclusividade, 
de comunicar ao proprietário a localização e as 
condições em que o veículo foi encontrado . Este 
serviço é gratuito . 

POLÍCIA TOTAL 

190 



COPOM 
SISTEMAS OPERACIONAIS 

O COPOM tem seu banco de dados 
informatizado, interligado à PROCERGS , para 
desenvolver com eficácia sua missão e repassar aos 
policias militares que executam o policiamento 
osten sivo em Porto Alegre, informações confiáveis 
sobre pessoas, veículos e fatos de um modo geral. 

SDP SUB SISTEMA DE DESPACHO 
DE PATRULHAS 

Coordena a geração de uma ocorrência policial , a 
partir da solicitação do usuário do telefone 190, 
providenciando o deslocamento de uma viatura até o 
local da ocorrência , para que os PMs efetuem o 
registro de todos os dados referentes a situação 
apresentada . 

OCORRÊNCIAS DA 
BRIGADA MILITAR 

OBM 

Controla o levantamento estatístico de todas as 
ocorrências no Estado , visando o planejamento do 
emprego de policiais-militares e viaturas. Por exemplo, 
em caso de irregularidades com veículos , tais como 
furto , abandono, infrações ou suspeita de 
envolvimento em crime , este Sistema oportuniza ao 
PM, antes da abordagem, acesso a informações , via 
rádio , sobre a verdadeira situação em que se encontra 
o veículo, evitando , inclusive, equívocos que possam 
causar constrangimentos às pessoas . 

CADASTRO E INFORMAÇÕES 
DE APENADOS; 

-r-•-•-•-"---, IDENTIFICAÇÃO CIVIL 
ICC E CRIMINAL 

CIA 

Estes sistemas permitem apoiar o policiamento 
visando confirmar a identificação de pessoas 
abordada s, para que não haja equívocos quanto sua 
real situação civil ou criminal, permitindo, por 
consequência , que criminosos sejam conduzidos a 
presença da justiça criminal e os apenados, 
reconduzidos aos presídios. 

SISTEMA DE VEÍCULOS E INFRAÇÕES 

Este sistema ligado ao DETRAN-RS, permite 
consultas sobre diversos dados registrados nos 
prontuários de veículos automotores, para pesquisas 
de âmbito regional ou nacional. 

EQUIPAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
DE CHAMADAS TELEFÔNICAS 

BINA 
Serve para identificar a origem da chamada, seja 

de telefone particular ou públicos , evitando o uso 
indevido dos telefones do Centro de Operações e 
reduzindo a ocorrência de "trotes" . 

SISTEMA DE ALARMES BANCÁRIOS 

O COPOM está interligado com todos os bancos 
da capital, controlando um painel de alarmes. É a 
partir do acionamento do alarme que o COPOM 
gerencia o cerco e a ação das diversas patrulhas, a 
fim de realizar a prisão dos assaltantes de bancos. 29 
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ÂLGUNS DADOS ESTATÍSTICOS 

!) tj !) ;?;{JJ'J!}j_; 1J 
As ocorrências mais incidentes no ano de 1997, 

exceto aquelas relacionadas com o TRÂNSITO, que 
sozinhas, somam 96.073, foram as seguintes e sobre as 
quais fazemos algumas considerações preventivas: 

As pessoas tem entrado facilmente em atrito. Se 
você envolver-se em discussão, procure evitar o seu 
prolongamento , mantenha-se calmo, não responda a 
provocações e afaste-se do interlocutor. Os conflitos 
humanos tem gerado consequências desagradáveis e 
podem causar lesões a sua integridade física ou até 
mesmo , resultar na morte de alguém. 

Apesar de não ser atribuição específica da Brigada 
Militar, as ocorrências de natureza assistencial vêm 
ocupando considerável espaço de tempo das guarnições 
motorizadas que, deixam de prosseguir no policiamento, 
para assistir alguém. Julgamos importante esclarecer 
que os atendimentos de natureza assistencial do tipo 
partos, condução de doentes para baixas hospitalares e 
para albergues, assim como outros do gênero, não se 
encaixam no rol de atribuições específicas da Brigada 
Militar. Estas ocorrências impõe aos PMs a necessidade 
de atuar somente em situações de emergência. 

Evite ser roubado ou alvo de furto , instalando 
equipamentos de proteção e alarme em sua residência 
ou local de trabalho e, não andando, nem deixando 
transparecer, em via pública, que você está distraído 
ou descuidado. Procure um policial militar sempre que 
sentir-se ameaçado ou em risco. Comunique pelo 
telefone 190, atitudes suspeitas de indivíduos estranhos. 

A perturbação do sossego alheio caracteriza-se como 
uma Contravenção Penal que vem ocorrendo com 
freqüência. Essa Contravenção requer a intervenção da 
Brigada Militar, em função de reclamações de pessoas 
que se sentem molestadas em seus lares ou no seu local 
de trabalho. Inúmeras vezes, as pessoas solicitam que o 
policiamento retome após o primeiro atendimento, sendo, 
nesses casos, recomendável o devido registro policial, a 
fim de ser evitado que a ação do contraventor se volte 
contra o prejudicado, gerando consequências ainda mais 
desagradáveis. 

A Brigada Militar existe, 
porque segurança pública 

é assunto que exige seriedade. 
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ATENDIMENTOS 
DO TELEFONE 190 

VOCÊ SABIA: 

QUE O COPOM, A TRAVlS DO TELEFONE 190 RECEBE, 
DIARl~ENTE, EM MlDIA, f. 700 LIGAÇÕES ? 

QUE NO ANO DE f997 FORAM ATENDIDAS 
600.000 LIGAÇÕES? 

QUE DESSE TOTAL DE LIGAÇÕES: 

0 40 % FORAM FUT/l/DADES 
0 30 % FORAM INFORMAÇÕES 
0 20 % FORAM OCORRÊNCIAS 
0 f O % FORAM ORIENTAÇÕES 

QuE UMA l/GAÇÃO DESNECESSÁRIA OCUPA UMA POSIÇÃO DE 

ATENDIMENTO TELEFÔNICO QUE PODE SOCORRER UMA VIDA ? 

QUE A APl/CAÇÃO DE UM TROTE RESULTA NO DESLOCAMENTO 

DE VIATURAS, COM CUSTOS PARA O CIDADÃO? t QUE, A 

CONSEQÜÊNCIA NA ESFERA PENAL, PARA ESTE CASO, É A PERDA 

DA CONCESSÃO DA UNHA TELEFÔNICA ? 

TIPOS DE POLICIAMENTO 

OSTENSIVO GERAL 
Atende a necessidade básica de 

segurança pública da comunidade . 
Caracteriza-se pela presença do PM 
fardado em locais públicos , atuando de 
forma a prevenir ações fora da lei. 

DE TRÂNSITO 
Consiste na execução do serviço de 

policiamento , abrangendo atividades tais 
como : ocorrências de trânsito, com lesões 
corporais ou morte, policiamento em 
eventos especiais, solenidades , escoltas de 
autoridades, instrução a escolares , escolta 
de veículos , fiscalização da documentação 
de veículos e de condutores. 

EM ESCOLAS 
Evita ações de delinqüentes e desocupados ~ 

junto aos estabelecimentos de ensino , 
reduzido o número de invasões, furtos, roubos, 
danos , depredações e violência contra alunos , 
professores e servidores das unidades 
escolares, além de previnir o tráfico de drogas 
e os crimes contra os costumes . Com o programa 
de PMs residentes em escolas , aumentou o número 
de estabelecimentos com policiamento fixo na capital. 



-6'LORESTAL E DE MANANCIAIS 
Policiamento de atividades que 

envolvem exploração florestal e pesca, 
visando a proteção da fauna e da flora 
silvestre. Responsável pela segurança 

do meio ambiente , fiscaliza e reprime a manutenção 
de espécies vivas em cativeiro, contribuindo desta 
maneira na preservação das espécies. 

GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 
Manutenção da segurança externa junto aos 

estabelecimentos prisionais e escolta de seus presos, 
além de outras atividades de guarda, como no Palácio 
do Governo Estadual, nas Secretarias de Estado, 
Fórum, etc. 

TÁTICO MÓVEL 

guarnições e 

PATRULHAMENTO 
É a atividade móvel de observação, fiscalização, 

reconhecimento, proteção ou mesmo de emprego de 
força, que tem como finalidade o atendimento 
imediato às ocorrências, para o cumprimento das Leis 
e da Ordem Pública. 

~ 
ATENDIMENTO.· DE CHAMADOS 
Atividade desenvolvida a partir da ligação do 

usuário ao 190, com o deslocamento de uma patrulha 
de serviço ao local solicitado. 

INSPEÇÃO EM LOCAIS DE RISCO 
Ação que exige a presença do policiamento 

ostensivo em pontos pré-determinados para 
verificação do estado de segurança nesses locais, 
que por suas características apresentam grande 
probabilidade de ocorrências. 

COM CÃES 
Patrulhamento a pé de PMs acompanhados com 

cães, para operações de busca de pessoas 
desaparecidas, captura de marginais , detecção de 
tóxicos, contenção de rebeliões , etc. 

AÇÕES ESPECIAIS 
Atividade executada por policiais treinados 

especialmente para serem empregados em 
ocorrências de vulto ou eventos de alto risco. 

Policiamento ostensivo em eventos esportivos, 
artísticos, culturais e religiosos nos principais parques, 
estádies e ginásios de esportes , buscando reduzir a 
incidência de ilícitos, propiciando as pessoas um lazer 
mais seguro. 
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PROCESSOS DE POLICIAMENTO 

Constitui-se num dos processos mais 
tradicionais e característicos do serviço de 
policiamento executado, pois, coloca o 
policial militar em contato direto e 
permanente com a comunidade. 

Consiste no deslocamento de viaturas de 
radiopatrulhamento, motos ou autos, nas vias 
públicas, em atitude de vigilância, para manter 

a ordem pública e garantir a segurança dos cidadãos . 

Atua, especialmente, em locai s 
de grande concentração de público, em 
estacionamentos de praças •• desportivas, parques , bairros da capital e zonas 
periféricas. A utilização do processo montado 
oferece a garantia de uma boa prestação de 
segurança à comunidade. Neste processo, o PM 
conta com maior visibilidade e controle das situações 
que estão ocorrendo na área. É de fácil identificação 
pelo público. Quando empregado à noite, o som dos 
cascos dos animai s , transmite às pessoas que 
repousam, a certeza de maior segurança. 

Utilização de aeronaves no apoio de todas as 
modalidades de policiamento de responsabilidade da 
Polícia Militar, tais como: Urbano e Rural, de 
Trânsito, Florestal e de Mananciais , etc. Presta 
também apoio ao Corpo de Bombeiros em 
incêndios, busca e salvamento, calamidades 
públicas, ações de Defesa Civil e transporte de 
tropas especiais . 

Atua em postos com maior extensão do que o 
policiamento a pé. É utilizado normalmente em 
parques, e caracteriza-se pela simpatia que desperta 
junto a população. 

Usado no policiamento de rios e lagos, tem por 
missão coibir a pesca e a caça ilegal, zelando pela 
preservação da flora e da fauna da região. Evita 
também a poluição do s ambientes hídricos. 



GUARDE ESTA IDÉIA: 
, 

HISTORIA PRESERVADA, 
IDENTIDADE MANTIDA. 

O Museu está localizado no antigo prédio da Linha de Tiro da Brigada, 
tombado como patrimônio histórico do RS, em 1990. 

Guarda armas do século passado, fardamentos, fotos de revoluções, 
a coleção completa da Revista do Globo , entre outros objetos e documentos antigos . 

Visitação das 09:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira. 

Avenida Coronel Aparício Borges, nº 2001 - Bairro Partenon 
CEP 90.680.570 - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: 339 7626 
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OPERAÇÕES DE POLÍCIA ÜSTENSIVA 

O Comando de Policiamento Metropolitano 
realiza algumas atividades que se apresentam 
à população, como uma forma de concentração 
de esforços humanos e materiais. Estas 
atividades objetivam coibir ações lesivas à vida 
da comunidade, oportunizar melhor conforto e 
despreocupação ao cidadão, no seu direito de 
ir e vir. Resultam ainda, na retirada do convívio 
social, de pessoas procuradas pela justiça e 
também aquelas que estão na iminência de 
cometer dei itos. Chamam-se Operações, o 
conjunto destas ações, nominadas a seguir: 

Colocação de PMs e viaturas, 
principais cruzamentos da cidade, nos 
horários de "pico", trabalhando em conjunto 
com a EPTC (Empresa Pública de 
Transporte e Circulação), para que o trânsito flua da 
melhor forma possível. 

Fiscalização dos veículos táxi, onde se 
identifica o motorista e seus passageiros, 
executada nas entradas de vilas e locais 
suspeitos, com a finalidade de impedir a ação 
de delinqüentes. 

Fiscalização de veículos de transporte 
coletivo, com a finalidade de coibir a ação de 
indivíduos ou grupos de pessoas que tenham a 
intenção de praticar desordem no interior do 
coletivo, atos de vandalismo, violência ou 
assalto contra os passageiros. 

Frações da Brigada Militar atuam nos estádios 
de futebol e em quadras de diversos outros 
esportes. O trabalho proporciona segurança 
durante o espetáculo, assim como nos acessos 
ao local do evento e, nos deslocamentos de 
automóvel ou a pé. 

Formação de barreiras em locais e horários 
de risco, para fiscalizar veículos e identificar 
condutores. Esta operação tem coibido a 
ação de criminosos e obtido grande sucesso na 
captura de foragidos e procurados. Também tem 
colaborado na 
recuperação 
de veículos 
furtados. 



Reforço no policiamento 
ostensivo executado todos os anos , 

nas áreas de grande concentração de lojas 
comerciais, a fim de prevenir, no período das 
festas de final de ano, a atuação de delinqüentes. 

Visa garantir a segurança dos 
clientes que, diariamente, 
freqüentam os bancos, bem como 
os funcionários destes estabelecimentos. O 
CPM realiza a Operação Banco através de suas 
Unidades subordinadas, que costumam 
constituir patrulhas reforçadas, chamadas de 
PATAMO ou PATRES. Estas guarnições possuem 
treinamento específico para coibir a ação de 
assaltantes de banco . 

É realizada durante os festejos do dia 2 de fevereiro, 
onde uma multidão participa da procissão em 
homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, na 
cidade de Porto Alegre e vias fluviais do estuário do 
Rio Guaíba. Envolve desvio de trânsito e policiamento 
ostensivo para inibir a ação de pessoas que se infiltram 
entre os fiéis para cometer pequenos delitos. 

~ 
CJOIFIJMMO ~- · 

Maior policiamento ostensivo 
realizado nas praias e cidades do litoral 
gaúcho, durante o verão, em função do grande 
fluxo e concentração de pessoas e veículos nesta 
região e época do ano. Participam da operação, 
policiais militares das unidades de Porto Alegre que 
são deslocados para as praias , a fim de reforçar o 
policiamento. Este trabalho também é realizado em 
Porto Alegre, nos locais de banho permitidos no Rio 
Guaíba. 

Atua nas proximidades de estabelecimentos 
de ensino com a finalidade de proporcionar 
segurança aos alunos, orientando, 
inclusive , pais , alunos e professores, na 
adoção de cuidados especiais na 
locomoção em coletivos e transportes 
escolares. 

A Brigada Militar e a Secretaria de Educação 
tem procurado fixar PMs junto as escolas, vindo 
alguns até mesmo a residir junto a esses 
estabelecimentos de ensino, para prevenir a ação de 
delinqüentes e traficantes de drogas, contra os 
estudantes. 
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~ 
Como o Ciâaâão poâe zelar por sua própria seg-ur_a_n_ç_a ------

0 Evite a ação dos marginais, não ostentando 
correntinhas, relógio, medalhas e braceletes 
muitos vistosos . 

~ Não carregue objetos de valor ou grandes 
quantias em dinheiro, não havendo necessidade . 

0 Evite andar por ruas ou praças mal iluminadas. 
~ Separe previamente o dinheiro necessário para 

pequenas despesas, tais como: café, passagem 
de ônibus, taxi, etc . 

0 Se você achar que está sendo seguido, atravesse 
a rua ou entre em algum estabelecimento para 
buscar ajuda. 

~ Procure caminhar no centro da calçada e contra 
o sentido do trânsito. É mais fácil perceber a 
aproximação de alguma pessoa ou veículo 
suspeito. 

NASCOMPRAS 

0 Evite fazer compras sozinho. Procure levar 
sempre uma companhia; é mais seguro . 

~ Prefira pagar com cheque ou cartão. Assim , 
você não precisa levar grandes quantias em 
dinheiro. 

0 Não deixe a bolsa, carteira ou pacotes em locais 
abertos ao público, sem a devida vigilância, pois , 
poderão ser roubados. 

~ Não entre em lojas muito cheia s, procure fazer 
suas compras em horários de menor movimento. 

0 Evite mostrar muito dinheiro em público , 
principalmente em bares, restaurantes, lojas , 
carrinhos de pipoca, etc. 

~ Bol sas, carteira s ou sacolas de compras devem 
ser transportada s junto ao corpo e do lado de 
dentro da calçada. 

"Evite carregar muitos pacotes 
ou sacolas, para não ter 

as duas mãos ocupadas." 

39 



40 

"Muito cuidado com bolsas 
e carteiras. Mantenha-as 

junto ao corpo." 

"Evite usar jóias ou relógios 
que chamem muito 

a atenção ." 



BANCO DO BRASIL 

D DDD D 
D DDD D 

EM AGINCIAS BANCÁRIAS 
D DDD D 

0 Proteja bem o dinheiro ou os cheques na hora 
em que você for ao banco fazer depósito. 

~ Não converse com pessoas estranhas dentro ou 
fora do estabelecimento bancário . 

0 Ao fazer um saque, não coloque o dinheiro ou a 
carteira no bolso de trás. 

COM SEU VEICULO • ~ Ao estacionar, levante os vidros e tranque as 
portas, mesmo que seja apenas por um minuto. 

0 As Chaves sobressalentes nunca devem ser 
guardadas no interior do veículo. 

~ Procure deixar seu veículo em estacionamento 
vigiado e da sua confiança. 

0 Quando você estacionar na rua, procure deixar 
o seu carro em local visível e iluminado. 

~ Nunca deixe dentro do carro documentos, talões 
de cheque, cartões de crédito , etc. 

NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS 

0 Ao atender estranhos, mantenha os portões 
fechados e as pessoas do lado de fora . 

~ O portão somente pode ser aberto após: 
1. Identificar o visitante; 
2. Avisar o morador sobre a conveniência 
da entrada; 
3. Na dúvida, solicitar ao morador para vir 
identificar o visitante. 

0 No caso de entrega de encomendas: 
1. Avisar o condômino e solicitar sua 
presença na portaria; 
2. Na ausência do condômino, receber e 
guardar a encomenda para , ser entregue ao 
destinatário, posteriormente ; 
3. Não permitir que o entregador leve a 
encomenda, pessoalmente. 

~ Nos horários de limpeza e recolhimento de lixo, 
manter as entradas do edificio fechadas. 
Para abrir o portão da garagem, identificar o 
motorista e observar se não há risco de ingressar 
alguém junto. 

0 Ao receber prestadores de serviços, identifique
os, anotando os dados dos seus documentos. 
Avise o condômino e só permita acesso às 
dependências mediante autorização do morador, 
fazendo este visitante ser acompanhado por um 
funcionário. 41 
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~ Na entrada ou saída de pessoas do condomínio, 
somente abrir o portão após verificar se não há 
suspeitos nas proximidades. 

1D CON'IJOMINIO • 0 A sua compreensão e colaboração são 
fundamentais para a segurança do condomínio. 

~ Elogiar as ações dos funcionários que visam 
garantir a segurança de todos os condôminos, 
mesmo quando representam algum transtorno 
para s1 mesmo ou para suas visitas. 

0 Ao chegar ou sair da garagem, observar se não 
há pessoas estranhas ou suspeitas, aguardando 
ou dando voltas. 

~ Ao estacionar seu veículo na garagem, mantê-lo 
trancado, sem pacotes e objetos à vista e com o 
alarme ligado. 

0 Alertar a portaria para que receba as 
encomendas feitas ou o avise para que vá 
atender o entregador na recepção. 

~ Quando solicitado à portaria, verificar se o 
assunto lhe diz respeito e só então descer para 
atender. 

0 Ao contratar empregados ( domésticos, babás, 
motoristas, etc.) somente os receber na portaria. 
Exigir documentação e referências, além de 
averiguar a autenticidade e veracidade das 
informações. 

~ As chaves de todas as dependências não devem 
ser deixadas com os empregados. Manter 
algumas dependências isoladas. Assim como, 
não deixar cópias das chaves na portaria. 

0 Desenvolver reuniões periódicas com os 
condôminos a fim de despertar a consciência 
para a segurança de todos . 

~ Cadastrar todos os condôminos com dados 
pessoais, dos veículos e até de parentes próximos, 
para uso em caso de emergência. 

0 Estabelecer o sistema de identificação com 
crachá para todos os visitantes, com assinatura 
do condômino visitado. 

~ Acompanhar o andamento de todos os trabalhos 
realizados no edifício; 

0 Na contratação dos funcionários, após ex1g1r 
documentos e referências, certificar-se quanto 
à autenticidade e veracidade das informações. 
Dar preferência para os que possuam cursos de 
formação e treinamento. 

~ Realizar a reciclagem e treinamento periódico 
de seus funcionários, visando à segurança do 
condomínio. 

0 No caso de pequenas entregas, sugere-se uma 
caixa na recepção , com portinhola, para facilitar 
a entrega e evitar a entrada do entregador. 

~ As entradas do edifício (social, de serviço e 
garagem) devem ser bem iluminadas. 

0 Os equipamentos de segurança devem estar em 
perfeitas condições: 

1. Portas de entrada; 
2. Portões de garagem; 
3. Extintores; 
4. Outros. 

~ Os condôminos precisam cooperar com a 
instalação de equipamentos indispensáveis à 
segurança, a seguir sugeridos: 



1. "Olho-mágico" de 180 graus; 
2. Interc ·omunicador; 
3. Interfones; 
4. Alarmes e câmeras de vídeo; 
5. Outros. 

0 Aos moradores dos 1 º e 2º andares, recomenda
se um cuidado especial, protegendo as áreas de 
acesso. 

@ A guarita deve ser recuada do portão, com grades 
altas ao redor do prédio e o portão da garagem 
controlado pela portaria. 

NO TRANSPORTE COLETIVO 
0 Separe antes o valor da passagem, para não 

mostrar seu dinheiro na hora de pagar o 
transporte. 

@ Em ônibus com poucos passageiros, sente-se 
próximo ao motorista. 

0 Evite ficar sozinho em pontos de ônibus isolados, 
especialmente à noite. 

~ Evite viajar em vagões vazios do TRENSURB, 
principalmente à noite. 

0 No coletivo, coloque na frente do seu corpo, a 
carteira, a bolsa, pacotes ou sacolas. 

COM SEUS FILHOS 

0 Conduza-os à escola ou entregue-os a pessoas 
de sua confiança. Uma boa medida é que 
vizinhos ou parentes se revezem na tarefa. 

~ I 
1r ~ 1 

~ Nunca esqueça de travar as portas e manter os 
vidros do seu veículo sempre fechados. 

0 Ao transportar crianças, coloque-as no banco de 
trás. 

@ Ensine-os a não aceitar doces, balas, chicletes 
ou cigarros de desconhecidos . 

0 Oriente-os a não fazerem "rodinhas" na porta 
da escola, afastando assim o perigo da presença 
de estranhos. 

~ Tudo na vida tem a sua hora, inclusive, para 
dirigir automóveis e motos. Menor conduzindo 
veículo é proibido por lei, além de representar 
grande risco para si próprio, os pais e terceiros, 
especialmente se o jovem vier a se envolver em 
acidentes de trânsito. 
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CA rJ DE CI N1E f TRÂNSITO 
~ Acidentes de trânsito sem vítima(s): 

1. Retire os veículos da pista, para não 
prejudicar o trânsito e gerar outro acidente; 
2. Ligue para aEPTC-fone 158 ou 223.1000 
ou dirija-se a uma Delegacia da Polícia Civil, 
para o registro da ocorrência . 

0 Acidentes de trânsito com vítima(s): 

1. Socorra a(s) vítima( s); 
2. Informe a Brigada Militar através do fone 
190 (24 horas) ; 
3. Mantenha a posição dos veículos até a 
chegada da Brigada Militar. 

PRINCIPAIS LOCAIS PARA REGISTRO 

DE ACIDENTES DE TRÂNSITO: 

Av. João Pessoa, nº 2050 - Palácio da Polícia 
Azenha - Porto Alegre - RS 

Fone: 217 2411 (Horário: das 9 às 18 horas) 

0 Plantão da D.A. (24h) - av. Augusto de 
Carvalho, nº 200 - Porto Alegre (Somente para 
registros em caso de acidentes de trânsito com 
vítimas , realização de exame de teor alcoólico 
ou condutor sem documentos (Fone: 225 4376). 

~ Ao dirigir, traga sempre consigo: 

1. Carteira de Identidade; 
2. Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 
3. Certificado de Registro e Licenciamento 
do Veículo (CRLV). 

CIJITJAOOS ANTES DE VIAJi 

~ COM o VEÍCULO 

Verifique: 

1. Faróis/ luzes/ fuzíveis 
2. Pneus / estepe / triângulo 
3. Freios/ suspensão 
4. Combustível/ óleo/ água 
5. Extintor de incêndio 
6. Documentos 
7. Correia dentada sobressalente 
8. Chave de roda/ jogo de ferramentas 
9. Limpadores de pára-brisa 
10.Estojo de primeiros socorros 

.. 
0 COM A SUA CASA 

1. Não comente sua viagem perto de pessoas 
estranhas. 

2. Comunique sua ausência a um vizinho de 
confiança. Telefone para ele de vez em quando, 
para saber se está tudo bem. 

3. Nas ausências prolongadas , peça a um parente 
para visitar sua casa, para demonstrar a 
presença de pessoas (abrindo janelas, regando 
jardins, entrando com carro na garagem, etc.). 

4. Suspenda a entrega de jornais e peça para um 
vizinho recolher a correspondênci a. 

5. Não deixe jóias ou dinheiro em casa, mesmo 
dentro de cofre. Utilize cofre de bancos. 

6. Não deixe luzes acesas, pois durante o dia 
significam ausência de pessoas. 



7. No caso de residências · com jardim na frente, 
contrate alguém para mantê-lo limpo, evitando o 
aspecto de abandono. 

8. Só deixe a chave com pessoas de absoluta 
confiança. 

9. Evite colocar cadeado do lado externo do portão. 
Isso poderá denunciar a saída dos moradores. 

10. Desligue a campainha. Assim, você deixa em 
dúvida quem vier a usá-la somente para 
verificar se você está em casa. 

11. Feche as portas e janelas com trincos e trancas. 
Reforce a porta da frente com fechaduras 
auxiliares. 

NAS ESTRADAS 
1. Use o cinto de segurança 
2. Dirija com segurança, respeitando a sinalização, 

o policiamento e os outros motoristas. 
3. Deixe o acostamento sempre livre para os 

veículos salva-vidas: ambulâncias, bombeiros e 
Polícia Rodoviária. 

4. Nunca faça ultrapassagem pela direita ou pelo 
acostamento. 

5. No caso de algum problema mecânico ou 
elétrico, pneu furado ou acidente, procure 
remover o veículo da pista e ligue o pisca-alerta. 

6. Dirija com maior cuidado na chuva e na neblina. 
Nesses casos, acenda os faróis baixos. 

7. Mantenha distância do veículo que vai a sua 
frente. 

8. Respeite os limites de velocidade . 

NAS PRAIAS E NO CN{Pj 
NAS PRAIAS: 

1. Obedeça a sinalização nos locais perigosos. 
2. Entre no mar com cuidado e não vá muito para o 

fundo. A profundidade deve ser quando a água 
atinge no máximo a linha da cintura. 

3. Mantenha as crianças sempre por perto e sob 
sua vista. 

4. Permaneça longe das encostas e pedras. 
5. Se for usar alguma embarcação, coloque sempre 

o colete salva-vidas. 
6. Nunca entre na água depois de comer ou beber 

em demasia; 
7. Não fique muito tempo exposto ao sol. Isso pode 

prejudicar sua pele e sua saúde. 
8. Ao perceber alguém com dificuldade na água, 

mantenha calma e chame imediatamente um 
salva-vidas. 

9. Deixe os objetos de valor em lugar realmente 
seguro. 

10. Procure manter as praias sempre limpas. 

No CAMPO: 

1. Evite fazer fogueiras. 
2. Recolha sempre o lixo e jogue-o em lugar 

apropriado. 
3. Lembre-se que o leito dos rios e lagos não é local 

para jogar detritos. 
4. Não corte árvores e não destrua as plantas. 
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Seu time vai entrar em campo para buscar mais 
uma grande vitória. E você vai estar no estádio, 
torcendo, empurrando seu time e participando do 
espetáculo. Mas tem que saber torcer. 

Sem violência, sem hostilidade e sem tumulto. A 
Brigada Militar está ao seu lado, sempre atenta, para 
garantir a sua segurança dentro e fora do estádio e 
dá algumas dicas campeãs para sua segurança. 

NAS RUAS 

0 Utilize o transporte coletivo, para ir e voltar do 
estádio. Evite ir de carro. 

0 Comporte-se dentro do transporte coletivo. 
Jamais coloque o braço, o corpo ou a cabeça 
para fora da janela. Isso é muito perigoso. 

0 Nunca dirija palavrões à quaisquer pessoas, 
especialmente, as que estão na calçada. 

0 Não participe de depredações. Estragar o 
transporte coletivo é um ato de vandalismo que 
acaba prejudicando o deslocamento dos 
trabalhadores no dia seguinte. 

0 Se você for de carro, tome cuidado na hora de 
estacioná-lo. Tranque bem as portas, ligue o 
alarme e leve os documentos. 

0 O estacionamento nas vias ou logradouros 
públicos é gratuito , exceto nas zonas azuis, nos 
horários estabelecidos. 

0 Você não é obrigado a pagar os "guardadores" 
que se oferecem para "olhar" o seu carro. Se 
algum deles exigir dinheiro, ou fizer algum tipo 
de ameaça, chame um policial-militar. 

0 Evite congestionamento na ida e na volta. 
Lembre-se: vale a pena aguardar o escoamento 
de veículos ou utilizar as vias secundárias. 

No EsrAn10 

IEJ Compre antecipadamente o ingresso, evitando 
filas e correrias de última hora. 

IEI Não compre ingressos de cambistas, são sempre 
mais caros. E também não compre ingressos 
mais baratos, geralmente são falsificados. 

IEI Procure saber antes em que setor do Estádio 
vai ficar sua torcida e qual é o portão de entrada . 

IEI O clima de disputa deve restringir-se à partida . 
Tome cuidado: provocações e violência ao 
torcedor do clube adversário, ao árbitro e aos 
jogadores pode resultar em responsabilidade 
criminal. 

IEI Se você estiver levando crianças , é muito 
importante identificá-las com o nome, endereço 
e telefone, de maneira bem visível. No caso da 
criança se perder , procure imediatamente um 
policial-militar. 

IEI Nunca jogue qualquer tipo de objeto nas 
arquibancadas ou dentro do campo. 

~ Lembre-se que você não poderá entrar no estádio 
com garrafas, latas, mastros de metal ou madeira , 
papel picado e muito menos fogos de artifício. 
Esse tipo de material pode se tornar perigoso, 
aumentar o risco de incêndio ou ferir gravemente 
uma ou mais pessoas. 

IEJ No final da partida, saia com calma , evitando 
pânico ou correria . 
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COMO SE PORTAR DURANTE UM ROUBO À BANCO 

../ Não reaja. Mantenha a calma, por mais difícil 
que possa ser. Algumas mortes de pessoas 
ocorreram nestes casos, porque a vítima fez gestos 
bruscos que foram traduzidos pelo criminoso como 
uma reação contra ele. Lembre-se que o assaltante 
está atrás do dinheiro e costuma atirar somente 
quando fica assustado ou acossado. 

../ Fique parado. Se o assaltante determinar que 
você deite no chão, faça isto, evitando encarar o 
criminoso, eles podem estar drogados e interpretar 
o olhar como um desafio. Lembre-se que no banco 
devem existir câmeras de filmagem para a 
identificação posterior destes criminosos. 

../ Evite levar crianças ao banco. Em caso de 
violência elas ficam assustadas e podem deixar os 
assaltantes mais agitados e nervosos. 

../ O bancário deve acionar o botão de alarme. 
Ele é imperceptível para os bandidos, mas decisivo 
para que a Polícia Militar possa agir com eficiência 
nestes casos. A Brigada costuma agir somente após 
os criminosos deixarem a agência bancária. 

../ Se for possível, discretamente, procure fixar 
algumas caracteristicas dos assaltantes, tais como: 
"tiques", sinais, apelidos, roupas, etc. 

../ Evite ir ao banco nos horários de pique. Os 
assaltos costumam ocorrer entre 10 e 12 horas. O 
assaltante procura movimento, pois, o interpreta como 
mais dinheiro na agência. 

../ Se após o roubo você quizer dar alguma 
informação para a Brigada Militar, ligue para o 190, 
inclusive, podendo manter anônima sua identidade. 

../ Quanto aos vigilantes do banco: devem 
permanecer atentos e vigiar, evitando distrair-se 
organizando filas. Junto às portas giratórias, devem 
observar volumes junto à linha da cintura ou no 
tornozelo. Determinar a colocação do celular na 
gaveta junto à porta e, solicitar ao cliente que tente o 
ingresso novamente. 

../ Procure ser correntista de agências bancárias 
que tenham adotado portas giratórias e filmadoras, 
estes mecanismos diminuem a probabilidade destas 
agências serem alvo da ação de assaltantes. 

ÜUTROS PROCEDIMENTOS PARA O CLIENTE 
EVITAR ASSALTOS INDIVIDUAIS: 

../ Mantenha o dinheiro oculto até o momento 
de depositá-lo no caixa do banco. A mesma atitude 
deve ser adotada quando o dinheiro é sacado. Nunca 
conte as cédulas de maneira ostensiva, isto pode atrair 
a atenção de um delinquente. Procure um local 
reservado. 

../ Evite conversas com estranhos na fila do 
banco, sobretudo se o assunto for dinheiro. Eles 
podem ser ladrõe s ou olheiros de assaltantes a 
espreita da sua distração ou confiança. 



Procedimentos em algumas situações de emergência 

PRIMEIROS SOCORROS 

Informações que podem salvar vidas. 
Leia com atenção . 

Colaboração do 
Centro de Informação Toxicológica do RS 
Rua Domingos Crescêncio, nº 132 - 8º andar 

CEP 90.650.090 - Porto Alegre - RS 
Fone de emergência: (051) 223 6110 

Fax: (051) 217 9067 
E-mail : cit@procergs.com.br 

ENVENENAMENTO DOM ~,co 
Crianças até cinco anos são as maiores vítimas 

de intoxicação acidental e as estatísticas revelam que 
a principal causa de intoxicação domiciliar se deve 
aos medicamentos. Por isso, guarde cuidadosamente 
em sua casa, todos os produtos potencialmente 
tóxicos em local fechado com chave e longe da 
curiosidade infantil. Tenha o hábito de fechar as 
embalagens de produtos domésticos e medicamentos, 
logo após o seu uso. 

Em caso de ingestão: 

0 Identificar o produto ingerido; 

0 No caso do produto ter embalagem, procurar 
nela, informações sobre os procedimentos a serem 
adotados; 

0 Provoque o vômito somente quando for 
recomendado. 

Técnica de regurgitar: 
dar a vítima café preto com sal. 

Em caso de necessidade de provocar o vômito , 
o xarope de IPECA pode ser utilizado. 

0 NÃO provoque o vômito: em pessoa 
desmaiada ou em convulsão; quando o produto for 
soda cáustica, inseticida, detergente, querosene, 
gasolina, ácido, ou qualquer produto corrosivo que 
possa causar queimaduras. 

Guarde a embalagem, restos da substância ou 
material vomitado, para facilitar a identificação pelo 
médico; Nunca dê bebida alcoólica para um 
intoxicado; 

Em caso de contato com a pele ou olhos, 
lave com água corrente. 

Após os primeiros socorros: 

PROCURE UM MÉDICO, levando a vítima e 
a embalagem do produto causador da intoxicação. 

Em caso de intoxicação, telefone para: 

CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA 

Fone:(051) 223 611 O 
Plantão Permanente - 24 horas 49 
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LOCAIS E PR01)(110S POTENCIALMENTE 
TÓXICOS EM SIJA CASA 

,/ Cozinha: saponáceo, sabões, detergentes, 
desentupidores e desinfetantes; 

,/ Àrea de serviço, despensa ou garagem: 
ceras, fertilizantes, solventes , tintas , alvejantes, 
inseticidas , raticidas, álcool, gás de cozinha, 
sabões em pó; 

,/ Sala: plantas ornamentais , bebidas alcoólicas ; 

,/ Quarto: perfumes, inseticidas, naftalina ou 
remédios; 

,/ Banheiro: cosméticos , remédios, talco, 
desodorizantes, água de colônia ; 

,/ Jardim : plantas ornamentais, aranhas, 
escorpiões, cobras e outros insetos . 

PRODUTOS DOMÉSTICOS 

X Mantenha longe das crianças : medicamentos e 
produtos de limpeza, desinfecção, combate às 
pragas domésticas, toalete e combustíveis; 

X Mantenha os produtos nas embalagens originais; 
X Siga as instruções do fabricante : leia o rótulo ou 

a bula antes de usar qualquer produto; 
X Não guarde restos de medicamentos, produtos 

químicos velhos ou com embalagem danificada; 
X Feche armários com medicamentos, bebidas al

coólicas, produtos domésticos e de limpeza; 
X Não pratique automedicação . Qualquer 

medicamento pode ser perigoso. 

PLANTAS TÓXICAS 

X Mantenha plantas tóxicas ou desconhecidas, 
longe do alcance de crianças; 

X Ensine as crianças a não colocarem plantas na 
boca; 

X Conheça as plantas que tem em casa e arredores 
pelo nome e características ; 

X Não coma plantas desconhecidas. Lembre-se que 
não há regras ou testes seguros para distinguir 
as plantas comestíveis das venenosas .Nem 
sempre o cozimento elimina a toxicidade da 
planta. 

ANIMAIS PEÇONHENTOS 

,/ Sacuda e examine calçados e roupas antes de 
usar; 

,/ Mantenha devidamente aparado o gramado antes 
de deixar as crianças brincarem livremente; 

,/ Mantenha limpos os locais próximos a residências; 
,/ Não coloque mãos e pés em buracos, cupinzeiros , 

montes de pedras ou lenha; 
,/ Não mexa em colméias ou vespeiros ; 
,/ Use sempre botas ou sapatos no campo e observe 

os locais por onde anda. 

CUIDf DAS CRIANÇAS, PORQUf 
flAS SÃO AS PRINCIPAIS VÍTIMAS 

Df INTOXICAÇÕfS. 



EM CASOS DE ACIDENTES COM ANIMAIS 

PEÇONHENTOS OU VENENOSOS, VEJA A SEGUIR, 

O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER: 

Em qualquer dos casos, o paciente deve ser 
medicado, o mais rápido possível, sempre nas 
primeiras horas após o acidente. O soro antiveneno 
é o único tratamento eficaz. Não usar torniquetes. 
Não cortar. Não furar. Não queimar o local. Não 
espremer o local nem fazer sucção . Imobilize o 
membro atingido e, se possível, mantenha-o em 
posição elevada. Havendo possibilidade, capture o 
animal para identificação. Procure auxílio médico. 
Dirija-se a um hospital, para pronto atendimento. 

01/TROS ACIDENTES TXJ,fÉSTICOS 
CORTES 

Com sangramento: Faça compressão na área, 
mantendo-a até a presença de recurso médico. 

Sem sangramento: Cubra o ferimento e leve 
a vítima para atendimento médico. 

Evite lavar, mexer ou avaliar o ferimento. 

QUEIMADURAS 

Ventile o paciente, desobstruindo suas vias 
aéreas e faça vento junto ao seu rosto. Corte suas 
roupas. Proteja do meio ambiente a parte afetada, 
colocando sobre a pele queimada, compressas 
umedecidas com soro fisiológico. Na falta do 
soro, use água limpa. Converse com o paciente, 
acalmando-o e, procure mantê-lo consciente. 
Encaminhe a vítima com a máxima urgência ao 
serviço especializado. 

TRAUMATISMOS 

Na cabeça (craniano): Não dar remédio de 
forma alguma , manter a vítima acordada, até a 
chegada de recurso. 

No tórax e abdômen, que impeça a ventilação : 
retirar as vestes da vítima, manter as vias aéreas 
superiores livres e desempedidas, solicitar 
imediatament e auxilio médico. 

Membros superiores e inferiores (pernas e 
braços): Se houver sangramento , use um 
torniquete, não esqueça de afrou xar de 30 em 
30 minutos, caso haja deformidades , não tente 
colocar no lugar, encaminhe ao médico. 

Na suspeita de traumatismo na coluna 
vertebral, mantenha a vítima imobilizada e solicite 
com urgência atendimento especializado para 
remoção. 

CHOQUE ELÉTRICO 

Mantenha a circulação sanguznea do 
paciente, agitando seus braços e pernas. Durante 
o deslocamento até o Pronto Socorro , ventile a 
vítima, desobstruindo suas vias aéreas e fazendo 
vento junto ao seu rosto. Encaminhe 
imediatamente a vítima ao médico. Os hospitais 
especializados e de emergência em Porto Alegre, 
neste caso são: o Hospital de Pronto Socorro e o 
Hospital Cristo Redentor. 

H'PS - 316 9111 
H'PS Sut - 361 3366 
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SOLIDÃO, ANGÚSTIA E ABANDONO 
Lembre-se: você nunca está só. 

Por mais grave que possa ser o seu 
problema, certamente muitas outras 
pessoas também os têm e buscam, 
além de paz e força interior, a 
colaboração de amigos ou até mesmo 
de pessoas desconhecidas para solucioná-los. 
Para tanto existem a sua disposição telefones de 
Instituições destinadas a atender pessoas que 
sentem-se desassistidas . Um simples diálogo seu, 
com uma das pessoas que trabalham 
voluntariamente, em uma dessas entidades, pode 
fazer com que o seu problema possa ser 
minimizado. Existe, por exemplo, o CVV (Centro 
de Valorização da Vida) cujo telefone é 224 6111. 

Também existem inúmeros programas nas 
emissoras de rádio que possibilitam a conversa 
com o ouvinte. Evite o uso do telefone 190, nestes 
casos, utilizando-o somente para emergências. 

CENTRO Dt VALORIZAÇÃO DA VIDA 

AV. SEN. SALGADO FILHO, Nº 220 -SOBRELOJA 
PORTOALEGRE-RS 

224 6fff -224 6659 

INSTITUTO DE PESQUISA 
DA BRIGADA MILITAR 

10ANOS 

MISSÃO 

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO 

DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

NA BRIGADA MILITAR 

COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA. 

Instituto de Pesquisa da Brigada Militar 
End.: avenida Cel Aparício Borges, nº 2.400 

Bairro Partenon - Porto Alegre - RS 
CEP: 90. 680.5 70 

Fone: (051) 339 6447 - Fax: 336 8231 



0 Ao ter seu veículo furtado ou roubado: 

Ligue para o telefone 190, não tente procurar o 
veículo. Saiba a placa do seu veículo. Passe para a 
atendente do 190, todas as informações possíveis, 
tais como : características dos assaltantes , armas 
usadas no assalto, rumo tomado e características 
do seu veículo . Registre o furto na Delegacia de 
Polícia mais próxima. 

0 Ao se deparar com sua casa arrombada: 

Não entre na casa , ligue para o 190 e aguarde 
a chegada de uma viatura no local, após, faça o 
registro da ocorrência, na Delegacia mais próxima. 

0 Ao presenciar um assalto: 

Mantenha-se afastado do local, evite interfir para 
não colocar em risco sua integridade física. Lembre
se: o assaltante não tem nada a perder . Ligue para o 
telefone 190 e repasse as informações possíveis. 
Após a saída do delinqüente , procure ajudar a vítima. 

0 Ao ser assaltado: 

Não reaja em hipótese alguma, memorize as 
principais características dos assaltantes, ligue para 
o fone 190, transmita as características dos 
assaltantes e direção que tomaram , após faça o 
registro na Delegacia. 

0 Ao se deparar com pessoas feridas: 

POR ACIDENTE 

Procure manter-se "calmo", e acalmar o 
acidentado se ele estiver consciente. Ligue para o 

fone 193 (Anjos da Guarda), não conseguindo 
contato, ligue para o fone 190. Não mexa no ferido 
e evite que ele se debata, pois esta atitude pode 
agravar os ferimentos. 

PoR TIRO 

Procure manter-se "calmo" e ao ferido; pressione 
com panos o local da penetração do projetil e após 
ligue para o fone 193 (Anjos da Guarda). 

POR ACIDENTE DE TRABALHO E OUTROS 

Se houver sangramento, faça um torniquete. 
Encaminhe o ferido imediatamente ao Pronto 
Socorro ou hospital mais próximo. 

Se houver amputação, leve o órgão amputado 
junto com a vítima , procure envolvê-lo com gelo , 
para garantir a possibilidade de reimplante. 

0 Pessoas suspeitas no bairro 

Procure mentalizar as 
características da pessoa 
estranha , ligue para o 190 
e repasse todas as 

informações possíveis , 
lembre-se que detalhes 
como altura, cor da pele, 
cabelo , idade aproximada e roupas , são 
importantes para que os policiais militares 

que forem ao local efetuar averiguações , 
possam identificar os suspeitos. 

53 



54 

\ 

DICAS DO CORPO DE BOMBEIROS 

CONHEÇA PONTOS DE Risco DE INCÊNDIO 

DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA 

E ÁPRENDA A EVITÁ-LOS 

1) Não fume no quarto de dormir e muito menos 
na cama, nem deixe em outros ambientes os 
cigarros queimando sozinhos. Utilize cinzeiros 
grandes sobre superfícies planas e bem sólidas; 

2) Instalações elétricas mal conservadas são uma 
permanente e grave fonte de perigo; 

3) Mantenha fósforos e isqueiros fora do alcance 
de crianças; 

4) Nunca aproxime os aquecedores de qualquer 
tipo de fonte combustível (roupas, cobertores, 
cortinas). Inspecione constantemente as ligações, 
tomadas e fios de seus aquecedores elétricos. 
Nem todas as tomadas e redes estão aptas a 
recebê-los. Em caso de dúvida procure a 
orientação de um eletricista; 

5) Não acenda velas em locais onde possam ser 
atingidas por cortinas ou outros materiais, e nem 
as deixe acesas ao dormir; 

6) As lâmpadas são grandes fontes de calor. Não 
deixe roupas, caixas de papel ou outros artigos 
próximos a elas; 

7) A cozinha é o local onde ocorrem mais incêndios 
dentro do lar. Conserve o exaustor, seu motor, 

dutos, o fogão e o forno 
livre de graxa e poeira. 
Mantenha todos os 
combustíveis fora da 
cozinha e observe 
também com atenção 
suas instalações de gás; 

8) Se a gordura em uma panela pegar fogo (banha, 
óleo ou graxa), nunca tente remover o utensílio 
do fogão. Cubra a panela com uma tampa ou 
com um pano e desligue imediatamente o gás; 

9) Não deixe nada cozinhando no fogão sem cuidado 
constante . Muita gente põe o leite para ferver 
ou o feijão para cozinhar e, vai assistir televisão; 

1 O) Coloque o cabo das panelas para o lado de dentro 
do fogão, onde as crianças não o alcancem e 
você não bata nele por descuido; 

11) Não trabalhe no fogão com roupas de dormir, 
frouxas ou largas ; habitue-se a usar avental ; 

12) Evite a sobrecarga de uma tomada, não ligando 
nela diversos aparelhos . Na medida do possível 
evite o uso dos "tes" e dos "benjamins"; 

13) Mantenha seus aparelhos eletroeletrônicos 
limpos, em especial os de aquecimento; 

14) Adote a providência de ter um extintor em casa, 
próximo a porta de saída, preferencialmente de 
pó químico seco, por seu uso ser mais 
abrangente; 



15) Nunca deixe velas acesas sem cuidados, ao 
alcance de crianças; 

16) Evite colocar fios elétricos sob tapetes ou soltos 
pelo chão, pois, ao serem pisoteados, podem se 
danificar e oferecer perigo; 

17) Seja organizado. Não misture combustíveis 
comuns (caixas, papéis e roupas) com 
inflamáveis (álcool, gasolina, óleo diesel, solventes 
ou querosene). Cuide para não deixá-los 
encostados em chaminés e outras fontes de 
aquecimento; 

18) Árvores de natal quando utilizadas com enfeites 
elétricos, só devem permanecer ligadas quando 
houver pessoas acordadas por perto; 

19) Em residências com chaminé, assegure-se 
colocando uma tela de arame em sua saída para 
evitar que faíscas atinjam o seu telhado ou de 
outras casas; 

20) Churrasqueiras portáteis só devem ser usadas 
em locais ao ar livre. Evite usar líquidos 
inflamáveis para acender o carvão, nem tão 
pouco jogue-os sobre as brasas para avivar o 
fogo; 

21) A antena de televisão deve ser aterrada para 
evitar acidentes com raios; 

22) Não pendure roupas ou outros objetos sobre 
aquecedores, lareiras ou fogões; 

23) Desenvolva o hábito de examinar, pelo menos 
uma vez por ano, toda sua instalação elétrica: 
chaves e tomadas de luz, disjuntores, fusíveis e 
caixas de distribúição, a fim de detectar se não 

~ 
existem sinais de aquecimento ou curto circuito; 
lembre-se: o incêndio ocorre quando a prevenção 
falha; 

24) Desfaça-se de coisas que não usa. Elas só servem 
como combustíveis em incêndios, além de muitas 
vezes obstruírem saídas ou escadas; 

25) Se possível instale detectores de fumaça, pois, 
estes eficientes equipamentos já salvaram muitas 
vidas e, não atrapalham na decoração; 

26) A TV deve ficar em locais ventilados para evitar 
aquecimentos; 

27) A queima de fuzíveis é sinal de sobrecarga na 
rede elétrica. Revise suas instalações elétricas 
neste caso; 

28) Seu sistema de aquecimento de água deve estar 
sempre em perfeitas condições e, 
preferencialmente, instalado ao ar livre; 

29) Dutos de ventilação e chaminés devem ser limpos 
quando apresentarem bloqueios a fim de permitir 
a saída da fumaça (gases liberados de 
combustão), evitando incêndios ou intoxicação 
por monóxido de carbono; 

30) Estudos recentes apontam as secadoras de 
roupa como causa principal de incêndios. Não 
deixe estes aparelhos ligados ao sair de casa e 
nem quando você for dormir; 

31) Tenha cuidado com seu ferro elétrico, não se 
descuide dele deixando-o ligado ou mesmo sobre 
a mesa de passar. Coloque-o desligado no chão 
e evite acidentes, principalmente com crianças; 
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~ 2) As tintas liberam vapores altamente inflamáveis, 
mantenha as latas bem fechadas e em local bem 
ventilado; evite guardar sobras de tintas abertas, 
elas se constituem em uma fonte permanente 
de incêndios; 
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33) Revise seu aquecedor uma vez por ano; 

34) No caso de ter estocado algum combustível, faça
o em recipientes apropriados e não deformáveis; 

35) Evite acender álcool para aquecer ambientes. 
No entanto , sabedores da prática comum deste 
hábito que pode gerar incêndios, se você o 
praticar, o que não recomendamos, utilize um 
recipiente apropriado e resistente ao calor, 
colocando nele um pouco de água e mantendo-o 
afastado de objetos que possam gerar combustão. 
Não utilize vasilhas de vidro, muito menos queira 
reabastecer o recipiente enquanto a menor 
chama ainda existir. 

r;;::;;;:;==tJ;:iNeetDl&--SeeRR.-====;i 
U-ANOO- - E:V-EN~O--F-A-~t-t~~ 

ÁS MAIORES CAUSAS DE INCÊNDIO NO BRASIL 

SÃO O VAZAMENTO DE GÁS E A ELETRICIDADE. 

VAZAMENTO DE GÁS 
X Certifique-se que a mangueira do gás do fogão, 

não está em contato com a parede do forno; 
X Utilize somente mangueiras recomendadas em 

normas técnicas (transparente com uma tarja 
amarela). Não use as de cor azul; 

X Feche o registro do gás, após a sua utilização; 
X Ao sentir cheiro de gás, não acenda fósforos ou 

isqueiros e, também não ligue chaves de luz, pois, 
esta ação pode causar uma explosão; 

X Ao usar o fogão, acenda primeiro o fósforo para 
depois liberar o gás; prefira acendedores de 
faísca; 

X Para verificar vazamentos de gás, nunca utilize 
fogo. Use sempre espuma de sabão; 

ElET'RIC/lMDE 

./ Não sobrecarregue a instalação elétrica ligando 
vários aparelhos na mesma tomada; 

./ Evite o uso de "T" ou extensão improvisada; 

./ Antes de mudar a posição da chave do seu 
chuveiro (Liga/Desliga ou Verão/Inverno) feche 
a torneira; 

./ Antes de qualquer interferência na instalação 
elétrica, desligue o disjuntor geral; 

./ Ocorrendo o desligamento de disjuntores ou 
queima frequente de fusíveis, chame um técnico 
para revisar as instalações elétricas ; 

./ Habitue-se a desligar das tomadas os "plugs" dos 
equipamentos elétricos não utilizados. 



FONTES DE PERIGO 

@ FIOS CAÍDOS NO SOLO: 

Afaste-se do local e ligue para a CEEE : 
telefone 0800 999 196. 

@ DERRAMAMENTO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA 

NA VIA PÚBLICA: 

Afaste- se do local e ligue para o fone 193 do 
Corpo de Bombeiros, eles farão o isolamento da área 
e a lavagem de pista. 

0 VAZAMENTO DE GÁS (GLP) - ODOR 

Não acenda a luz elétrica no local do vazamento. 
Abra portas e janelas. Chame um técnico 

especializado para vedar o vazamento. 

@FOGO 

Ligue imediatamente para o telefone 190 ou 193. 

Nos princípios de incêndio, combata as chamas 
utilizando extintores de incêndio, dirigindo o jato, à 

base do fogo . 

ESTAÇÕES DE BOMBEIROS 

EM PoRro ALEGRE 

Comando do Corpo de Bombeiros 
1 º Grupamento de Combate a Incêndio 

..t. CCB: rua Cel André Belo, nº 416 , Cidade Baixa , 
CEP 90.110.020- Fone: (051) 224 9233 

..t. Estação Açorianos: rua Aureliano de Figueiredo 
Pinto, nº 345, Cidade Baixa, CEP 90.050.191 -
Fones: 224 9325 / 224 9423 

..t. Estação Partenon: av. Bento Gonçalves, nº 
5211, Partenon , CEP 91.540.080- Fone: 336 3466 

..t. Estação Floresta: rua Almirante Barro so, nº 
778, Floresta, CEP 90.220.020 - Fone: 222 4969 

..t. Estação Passo d 'Areia: av. Bogot á, nº 125, 
Passo d' Areia, CEP 91.560.160- Fone: 340 9612 

..t. Estação Aeroporto: av. dos Estados, s/nº, 
Anchieta, CEP 90.200.000 - Fone : 342 6893 

..t. Estação Silva Só: av. Silva Só, nº 333, Santa 
Cecília, CEP 90.610.270 - Fone: 330 4076 

..t. Estação Assunção: av. Guaíba , s/nº, Assunção , 
CEP 91.760.740- Fone: 249 2294 

..t. Estação Mauá: av. Mauá, nº 1701, Centro, CEP 
90.010.110- Fone: 211 3415 

..t. Estação Naval SGBS: av. Mauá, s/nº CEP: 
90.010.110 - Fones: 224 8963 / 212 4290 

..t. Estação Belém Novo: rua Santo Ângelo, nº 243, 
Belém Novo, CEP 91.780.370- Fone: 259 1238 5 7 



Apresentamos 
o Novo 

Detran-RS. 
Missão do Novo Detran-RS 

Desenvolver a segurança no trânsito das vias gaúchas . 

Filosofia 
Oportunizar a diminuição da sinistralidade e da acidentalidade com ações educativas e culturais capazes de formar 

cidadãos mais conscientes no trânsito. 

Obietivos 
• Formar melhores condutores; 

• Garantir veículos mais seguros em circulação; 

• Assegurar a confiabilidade na emissão dos documentos . 
• Oportunizar ações educativas e culturais para a segurança no trânsito. 

Entre os princípios básicos está a compartimentação do sistema, onde nenhum dos parceiros detém o ciclo completo 
de elaboração. Para a Carteira Nacional de Habilitação, a formação necessária é dada pelos CHCs e 

a avaliação é feita pela Fundação Carlos Chagas. Os dados são processados pela PROCERGS e a impressão das 
carteiras é feita pela ABN . 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA www.detran.rs.gov. br 



CHCs. 
Educando para 

o trânsito. 
Os CHCs - Centro de Habilitação de Condutores - foram criados pelo Detran-RS para resolver todos os assuntos 

relacionados à carteira de motorista com mais eficiência e qualidade. 
Agora, você faz desde o exame médico até o exame de direção nos CHCs, além da 2ª via e renovacão da carteira. 

A vantagem é que todos são interligados por computador, o que permite a você começar o processo 
em um CHC e terminar em outro. 

O curso teórico ensina a legislação, as normas de trânsito, questões de mecânica e primeiros socorros. 
Já no curso prático, o futuro motorista aprende as principais manobras, 

a direção no sistema de trânsito e comportamento seguro. 
Depois da sua aprovação nos exames, você recebe, pelo Correio, sua carteira de habilitação 

com a foto e assinatura digitalizadas. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA 

Detran"l"IS , 
DESENVOLVENDO SE 

www.detran.rs.gov.br 



Documentos, 
por favor. 

Quais os documentos necessários para conduzir um veículo? 
• Carteira Nacional de Habilitação • Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). 

O que é preciso para obter o licenciamento (CRLV)? 
• Pagamento do IPVA • Pagamento do Seguro Obrigatório 

• Pagamento da taxa de Expedição ("licenciamento") • Pagamento de multas, se houver. 

Onde e como pagar? 
• Em qualquer agência do Banrisul. Dirigir-se ao caixa do Banco, tendo em mãos o CRLV do exercício anterior. 

Caso haja mudança de endereço do proprietário este deverá ser atualizado no CRLV. 

Qual o comprovante a receber no banco? 
Se você pagar o licenciamento, vai receber o RPV. Em outros casos receberá o GA, para pagamento 

de IPVA de anos anteriores, GAD-M para multas pagas dentro dos primeiros 30 dias / multas do 
novo Código ou GAD para os demais casos e serviços. 

Se não receber o CRLV em casa em até 7 dias úteis, qual terá sido a causa? E o que deve-se fazer? 
• Placa amarela (antiga), 2 letras - pagar em qualquer agência do Banrisu\ a taxa de vistoria de R$22, 1 O e comparecer 

a um órgão de trânsito para submeter o veículo a uma vistoria para trocar pela placa cinza, com três letras . 
• Endereço incorreto no CRLV - o proprietário deve atualizar o cadastro no Detran ou em qualquer órgão de trânsito no Interior. 

• Débitos pendentes - opagamento deve ser comprovado. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA www.detran.rs.gov.br 

Detran-RS Rua Sete de Setembro, 666 - Sobreloja - Porto Alegre/RS Tudo Fácil Av. Borges de Medeiros, 521 - Porto Alegre/RS 
Disque-Detran F: 211-2733 Disque-Veículos - F: 210-3131 

Disque-Veículos (via fax, custo de R$ 1,50) - 210-3132 Internet www.detran.rs.gov.br 



Acei uns 
conselhos? 

Evite beber antes de dirigir. 
O álcool diminui seus reflexos e é um grande fator causador de acidentes. 

Mesmo pequenas doses já alteram sua percepção e você passa a ter uma falsa sensação 
de poder e autoconfiança. 

A pressa tem seu pre,o. 
Quanto maior a velocidade, mais tempo o veículo necessita para uma frenagem eficiente e menor 

deverá o tempo de resposta do motorista, frente a um perigo. Respeitar a velocidade regulamentar da via é 
respeitar a vida, além de evitar multas, o que é uma economia para seu bolso. 

Cuidados com o veículo. 
A manutenção periódica de seu veículo é lei. Um veículo em mau estado de funcionamento e com acessórios 

quebrados põe em risco não só os demais veículos, como também a vida de seus passageiros. 

Ande na linha. 
Os pedestres também têm regras a seguir no trânsito e, por isso devem conhecer as leis que, se forem 

observadas, podem evitar acidentes. Mesmo que você não seja motorista, leia o Código de Trânsito Brasileiro 
e preste atenção às campanhas. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA www.detran.rs .gov.br 
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AGORA VOCÊ VAI CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE 

A PROCERGS E o VIA RS 

NOSSA MISSÃO 

Como empresa pública de informática do Estado 
do Rio Grande do Sul, a PROCERGS é responsável 
por informações relacionadas a vida de milhões de 
gaúchos e processa, diariamente, em seus 
computadores, milhares de transações vitais para o 
funcionamento do serviço público. Conscientes desta 
missão nossa primeira responsabilidade é com a 
comunidade rio-grandense, com todos os cidadãos 
que são afetados no seu dia-a-dia pelos nossos 
produtos e serviços. 

Para atender suas necessidades, a PROCERGS 
tem trabalhado lado a lado com os demais órgãos do 
Estado e com os seus parceiros tecnológicos, 
oferecendo soluções que contribuem para: 

Apoiar a ações de governo; 
Racionalizar e modernizar a máquina pública; 
Melhorar os serviços prestados ao cidadão e 
Aumentar a competitividade do Estado. 

Com uma gestão orientada para a qualidade e 
produtividade, a empresa busca um alto padrão de 
serviços, a preços competitivos, visando garantir a 
seus clientes, ao Estado e ao cidadão, o máximo de 
retorno para os investimentos em tecnologia da 
informação. 

OBJETIVOS 

Negócio: "Soluções em Informáti ca" . 

Missão: "Viabilizar a modernização dos 
serviços públicos através da tecnologia da 
informação, buscando a satisfação do cidadão." 

Declaração de valores: 

Valoriza as pessoas; 
Excelência nos serviços; 
Relaciona-se com honestidade ; 
Satisfação do cliente; 
Oferece soluções em parceria; 
Serve a comunidade. 

NOSSO MERCADO 

O Mercado da PROCERGS pode ser 
segmentado em três grandes áreas: 

MERCADO DA ADMI NISTRAÇÃO PúBLICA 

É a área de atuação tradicional da PROCERGS 
que, além da Administração Pública do Rio Grande 
do Sul, também gera soluções para outros Estados. 
Prefeituras e Câmaras Municipais. 

MERCADO CORPORATIVO 

É composto de concessionárias de serviços 
públicos, bancos e empresas de grande porte que 



QROCERGS 

optaram por terceirizar parte das atividades de 
informática, concentrando-se no seu negócio. 

M ERCADO DE RED E 

É composto por empresas, profissionais liberais 
e pessoas físicas que interagem no segmento de 
redes de valor agregado como usuários ou provedores 
de informações e serviços. 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

O maior acervo de soluções para a 
administração pública 

Atuando há 25 anos no segmento de informática, 
a PROCERGS é a empresa que dispõe do maior 
acervo de soluções para este mercado, contando com 
mais de 200 aplicativos desenvolvidos para suporte 
à administração pública e às principais áreas de 
atuação do Estado . 

Linhas de produto por área de Estado 

ÁREA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Automação de Gabinete; 
Planejamento; 
Administração ; 
Fazenda . 

ÁREA: CIDADANIA 

Legislativo; 
Judiciário; 
Segurança Pública ; 
Trânsito. 

ÁREA: SOCIAL 

Educação; 
Saúde ; 
Previdência. 

ÁR EA: INFRA ESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Saneamento ; 
Habitação; 
Agricultura; 
Automação Bancária. 

Várias dessas soluções, testadas e aprovadas na 
Administração Pública do Rio Grande do Sul, estão 
sendo utilizadas em outros Estados e municípios 
através da cessão do uso do software. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ATRAVÉS DA INFOVIA 

Mantendo a sua característica de pioneirismo e, 
sempre tendo o cidadão como prioridade , a 
PROCERGS foi a primeira empresa a promover a 
prestação de serviços públicos através de uma Rede 
de Valor Agregado, a VIA RS , possibilitando uma 
extensão do atendimento para a casa ou escritório 
do cidadão que, através de seu microcomputador , 
passa a dispor de uma série de serviços sem precisar 
ir a um balcão público . 

Balcão de Informações: localização de órgãos 
públicos e orientações para obtenção de documentos; 

Solicitação de Serviços: reparos da rede elétrica 
e religação de telefones; 
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Acesso a Informações Públicas : cadastro de 
veículos e processos judiciários; 

Home Banking: saldos, movimentações 
financeiras, pagamentos de taxas e tributos; 

Correio Eletrônico: solicitações, pleitos, ouvidoria 
eletrônica, troca de mensagens ; 

Mídia Eletrônica: informações do Estado, do 
município, potencialidades turísticas; 

Além destes , a VIA RS comporta uma infinidade 
de outros serviços, representando uma verdadeira 
revolução no atendimento do cidadão . 

DINAMIZANDO A ECONOMIA DO RS 

A infovia dos gaúchos também é utilizada no setor 
privado onde as empresas, através da VIA RS e da 
INTERNET, podem divulgar produtos, prestar 
serviços e realizar negócios em uma rede que conta 
com milhões de usuários em todo o mundo . Mas não 
é só isso. Em uma economia cada vez mais complexa 
e globalizada, a agilidade na obtenção e troca de 
informações é um fator de vital importância para a 
competitividade das empresas. Nesse mercado 
global, a PROCERGS, além de possibilitar o acesso 
à base de dados do MERCOSUL, pode ajudar a 
conectar empresas, escritórios, agentes, clientes e 
fornecedores, usando a VIA RS e a INTERNET, 
para a troca de informações via correio eletrônico 
ou EDI - Electronic Data Interchange. 

UM COMPLETO PORTFOLIO 
DE SERVIÇOS 

Hoje em dia, manter uma estrutura de informática 
de primeira linha pode, em alguns casos, significar 
desvio de tempo e de dinheiro da atividade-fim das 
organizações. Atuando como empresa integradora, 
a PROCERGS oferece uma completa e flexível 
gama de serviços, abrangendo desde o planejamento 
global do processo de informação, até a 
responsabilidade pela operação de sistemas e/ou 
desenvolvimento de aplicações. Tudo de acordo com 
as necessidades e especificações do cliente . 

LINHA DE SERVIÇOS 

CONSULTORIA E TREINAMENTO 

Planejamento de Informática; 
Consultoria Técnica ; 
Projeto de Redes; 
Treinamento; 
Consultoria em O&M 

SERVIÇOS DE REDE 

Correio Eletrônico; 
EDI - Troca Eletrônica de Documentos; 
VIA-RS - Rede de Serviços; 
Acesso à INTERNET 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 

Desenvolvimento de Sistemas; 
Aplicações Multimídia; 
EIS - Executive Information System; 
Apresentações Institucionais 

ÜUTSOURCING 

Operação de Sistemas/Servidores; 



ffROCERGS 

Gerenciamento/ Operação Rede; 
Locação de Equipamentos; 
Assistência Técnica 

Baseamos nosso portfolio de serviços nas 
habilidades e qualificações de nosso pessoal, em anos 
de experiência, metodologias, infra-estrutura 
tecnológica e nas alianças que desenvolvemos ao 
longo dos anos. 

INSTALAÇÕES 

A PROCERGS está localizada no Centro 
Administrativo do Estado . Possui modernas 
instalações progetadas especificamente para o 
processamento de dados, com toda a infra-estrutura 
necessária para dar suporte a uma empresa que 
trabalha 24 horas por dia, todos os dias do ano. Opera 
um moderno parque de computadores centrais de 
grande porte e uma complexa rede de 
teleprocessamento , interligando milhares de 
equipamentos. Além da sede, a empresa possui um 
Centro de Treinamento com uma área de 5 mil metros 
quadrados, dotado de todos os recursos necessários 
para o aperfeiçoamento de seus clientes e 
empregados. 

Para melhor desenvolver seu trabalho junto às 
comunidades do interior, a PROCERGS possui seis 
Unidades Regionais, distribuídas geograficamente de 
forma a abranger todo o território do Estado. 

TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS 

Reconhecida como uma empresa de vanguarda 
tecnológica, a PROC ERGS vem acompanhando, 

atentamente, a fantástica evolução tecnológica da 
informação. Dos mainframes aos notebooks, 
passando pelos supermicros, micros, redes locais, 
terminais de auto-atendimento, quiosques multimídia 
e outros, a PROCERGS domina todo o espectro de 
tecnologias disponíveis na área da informática e, por 
isso, ela pode indicar a solução mais adequada para 
cada necessidade de informatização. Além disso, a 
PROCERGS oferece a seus clientes uma rede virtual 
privativa, abrangendo grande parte do território do 
Estado, além de prover a sua ligação com o mundo 
todo através da INTERNET. 

RECURSOS HUMANOS 

Em uma empresa de alta tecnologia como a 
PROCERGS, o recurso humano é o ativo mais 
importante . Contando com uma equipe reconhecida 
por sua competência, seriedade e eficiência, nossos 
profissionais têm o talento, o treinamento e as 
ferramentas para gerar a melhor solução às 
necessidades de nossos clientes. Esta habilidade 
decorre de uma política permanente de valorização 
e capacitação de seu quadro de pessoal, aliada à 
experiência adquirida ao longo de 25 anos de 
atendimento à administração pública. 

NOSSA VISÃO 

A PROCERGS, em 25 anos de prestação de 
serviços de informática, construiu, através do seu 
trabalho e de seus parceiros , uma imagem de solidez, 
integridade e confiabilidade, sendo considerada uma 
empresa modelo no segmento de informática pública. 
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COM UMA ATUAÇÃO MARCADA PELO PIONEIRISMO 

E INOVAÇÃO, A PROCERGS ESTÁ HABILITADA 

A TRANSFORMAR AS MAIS MODERNAS TECNOLOGIAS 

DE INFORMÁTICA, EM SOLUÇÕES QUE VISAM 

"REINVENTAR O ESTADO", MODERNIZANDO O SERVIÇO 

PÚBLICO E REVOLUCIONANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO. 

CONSCIENTE DAS PROFUNDAS MUDANÇAS QUE 

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PODE PROVOCAR 

NA VIDA DAS PESSOAS, A PROCERGS, 
ASSUMIU O DESAFIO DE ANTECIPAR O FUTURO, 

PREPARANDO A INFRA-ESTRUTURA E DANDO CONDIÇÕES 

PARA O INGRESSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

NA "SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO". 

ctROCERGS mv 
Governo do Estado 

~~.,,_,,, do Rio Grande do Sul 

Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 
Praça dos Açorianos, s/nº - Centro - CEP 90.010.340 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Fone PABX: (051) 210 3100 - Fax (051) 227 5177 - Telex : 051.1717 
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A UM CLIQUE 
DO MUNDO 

Lançar-se como a primeira provedora de acesso 
à INTERNET no Estado foi mais uma iniciativa pi
oneira da PROCERGS. A VIA RS foi um sucesso 
absoluto de vendas na mais importante feira de 
informática do Estado, a Infosul, em outubro de 1995, 
com a colocação de mil cópias em três dias. Hoje, 
apesar da forte concorrência no mercado gaúcho, a 
VIA RS é líder de mercado, contando com 14 mil 
usuários. As projeções indicam que antes do final 
deste ano o serviço contará com 20 mil usuários. 

Para fazer frente à concorrência e garantir a 
qualidade e competitividade do serviço, a 
PROCERGS vem procurando estabelecer parceri
as com empresas provedoras de acesso no interior 
do Estado. Nestas parcerias, assume a responsabili
dade pela infra-estrutura central, pela conexão à 

INTERNET e pelos custos relacionados às portas e 
canais Embratel. Um grande diferencial neste ser
viço é o help-desk central, que durante 24 horas por 
dia, 7 dias por semana soluciona problemas encami
nhados pelos usuários. 

A PROCERGS também se diferencia por ofere
cer o maior número de serviços públicos na rede. 
Através da VIA RS, é possível acompanhar pro
cessos judiciais, usar o balcão de atendimento do 
Instituto de Previdência do Estado, efetuar consul
tas ao Detran, acompanhar bolsas de negócios do 
Mercosul e dispor de informações sobre processos 
em câmaras municipais, entre outros. 

A VIA RS é uma rede de serviços de valor agre
gado e iniciou com a proposta de levar até o cidadão 
riograndense as informações armazenadas na 
PROCERGS e que dizem respeito a todas as áreas 
da administração pública estadual, permitindo aces
so via microcomputador a bancos de dados e servi
ços estaduais. 

Durante o desenvolvimento do projeto, foi inclu
ído o acesso à INTERNET, como forma de propici
ar ao usuário uma conexão além dos limites do nos
so Estado e do país. 

Levar o Estado até o cidadão significa uma mu
dança de enfoque na prestação de serviços públi
cos, inédita no país e inspirada nas formas mais avan
çadas de relação estado-cidadão de que se tem no
tícia nos países desenvolvidos. 

A VIA RS foi desenvolvida por uma equipe de 
profissionais de informática da PROCERGS, à qual 
se juntaram posteriormente profissionais de comu- 67 



68' 

C:.ROCERGS 

nicação e programação visual, garantindo uma perfei
ta sintonia entre criatividade e viabilidade técnica. 
Atualmente, a VIA RS também atua em associação 
com outras empresas, nas diversas linhas de negóci
os que realiza, através de parcerias com empresas 
públicas e privadas. 

A REDE VIA RS 

A VIA RS não é apenas um provedor de serviços 
e de informações, ela já nasceu para ser uma rede 
que interligará todo o estado do Rio Grande do Sul. 

O primeiro passo nesse sentido está sendo levar a 
INTERNET com acesso local às cidades que possu
em regional Procergs. 

o PROVEDOR VIA RS 

A PROCERGS é a maior empresa de informática 
do sul do país, atuando mais de 25 anos neste mer
cado. Atualmente, a VIA RS é o maior provedor do 
Estado do RS, com 14 mil usuários. 

A seguir, algumas informações importantes: 

ACESSO REAL: 

../ Site da VIA RS: 10 mil acessos por dia; 

../ Home page da VIA RS: 5 mil acessos por dia; 

PAGE vrnw: 

../ Site da VIA RS: 50 mil páginas vistas por dia; 

../ Home page da VIA RS: 40 mil páginas vistas por 
dia; 

../ Backbone estadual: regionais espalhadas pelo Es
tado do RS levando ao interior acessos com tari
fas locais (Alegrete, Caxias do Sul, Passo Fundo, 
Pelotas, Santo Ângelo, Santa Maria, Novo Ham
burgo e Gramado); 

../ Backbone de 4Mbps com a Embratel: maior vo
lume de dados em menor tempo; 

../ Grande disponibilidade de linhas: facilidade de 
conexão; 

../ Modems de padrão internacional: 56 Kbps com 
V90, garantindo velocidade e correção de erros 
de transmissão; 

../ Servidores de alta capacidade para cada função: 
Pop mail, IRC, WWW, News groups, FTP, ser
vidor seguro e outros. 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA REDE VIA RS 

CONEXÃO DEDICADA 

ACESSO INTERNO À INTERNET: 

../ Empregados/clientes da empresa têm acesso atra
vés da rede corporativa; 

../ Serviços de Provimento de Acesso à INTERNET 
(Internet Providers ); 

../ Possibilidade de conexão a terceiros através da 
própria rede. 

CONEXÃO DISCADA 

TRANSAÇÕES DE AUTO-ATENDIMENTO: 

../ Extrato da VIA RS; 

../ Alterações contratuais; 

../ Programa de milhagem. 



CORRElO ELETRÔNICO: 

.,/ Comunicação com mais de 1 O mil usuários em 
72 órgãos da Administração Pública Estadual, nos 
3 poderes; 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ÁREA JURÍDICA: 

.,/ Acompanhamento processual dos Tribunais de 
Justiça e Alçada do Estado do RS; 

../ Notas de expediente das comarcas integradas; 

../ Controle de execuções criminais das penas das 
comarcas integradas; 

.,/ Jurisprudência dos Tribunais de Justiça e Alçada 
do Estado do RS; 

.,/ Pareceres da Procuradoria Geral do Estado; 

.,/ Acompanhamento de processos administrativos. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ÁREA MÉDICA: 

.,/ Informações sobre o credenciamento dos médi
cos, hospitais e laboratórios do Instituto de Pre
vidência do Estado do RS; 

.,/ Informações sobre os prestadores de serviço do 
Instituto de Previdência do Estado do RS; 

../ Consultas a tabelas de honorários e despesas vi
gentes; 

INFORMAÇÕES GERAlS: 

.,/ MERCOSUL; 

../ Acesso a Serviços Bancários; 

../ Informações de Veículos; 

../ Informações sobre Agropecuária; 

../ Sinopse das Notícias da Radiobrás. 

~ 
i~~ ~ 

APLICAÇÕ ES WWW: 

.,/ Desenvolvimento de Páginas para Empresas e 
Pessoais; 

../ Hospedagem de Páginas para Empresas e Pes
soais . 

IRC 

IRC - Internet Relay: Chat ou Sistema de Con
versação On-line é um dos maiores atrativos pro
porcionados pela interatividade da INTERNET. Per
mite a conversa, em tempo real, de pessoas nas mais 
diferentes partes do planeta simultaneamente, via 
teclado, através de um programa cliente ( o mais uti
lizado é o mIRC). A visitação média neste serviço 
da VIA RS é de 500 pessoas por dia. 

INTRANET 

Uma INTRANET é a utilização das tecnologias 
da INTERNET internamente em uma corporação . 
Ela é composta de páginas WWW (World Wide 
Web), semelhantes às que encontramos na grande 
rede, mas com conteúdo próprio da empresa e com 
acesso restrito aos seus funcionários e parceiros de 
negócios. Além disso, elas funcionam sobre uma rede 
de computadores à qual os usuários têm acesso. Elas 
também proporcionam acesso aos sistemas antigos, 
já implantados, de fomrn que os usuários possam 
utilizá-la para facilitar o seu trabalho do dia-a-dia . 
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Você sabe qual a maneira mais fácil 
dos gaúchos conquistarem o mundo? 

A UM CLIQUE 
DOMUNDO 

Ass· 

www.via-rs.com.br 

0 maior: e melhor provedor de 
acesso à INTERNET do Estado. 

Cia de Processamento de Dados do Estado do RioGran cfe...doSul 
Praça dos Açorianos , s/rf - Centre - CEP t 90 .010.340 - Porto 'Afegre - RS 

Fone: (051) 210 3100 - Fax: (051) 227 5177 - Telex: 051.1717 
E-mail: procergs@procergs.com .br 



A Livraria do Globo criou a fórmula certa para 
você economizar dinheiro e ganhar tempo, usando 
apenas o telefone. 

0 QUE É O GLOBO EXPRESS? 

O Globo Express é o novo serviço de entregas 
programadas de materiais de escritório e desenho, 
impressos padronizados e suprimentos de informática 
que a Livraria do Globo criou para facilitar estas 
compras da sua empresa ou escritório. Agora, com 
um simples telefonema, você conta com a qualidade 
e a variedade da Livraria do Globo sempre que 
precisar e ainda, faz economia. 

É MAIS AGILIDADE. 

Para solicitar o serviço, basta ligar para o Globo 
Express e fornecer a sua lista de materiais, 
especificando as quantidades desejadas . A entrega 
é feita na sua empresa com rapidez e segurança. 

É PREÇO MENOR. 

Utilizando o serviço de entregas do Globo 
Express, você ainda adquire o seu material com 
preços diferenciados dos praticados em nossas lojas. 
É muito mais vantagem para você, sua família ou 
empresa. 

É PRAZO MAJOR. 

Através do Globo Express você só paga o seu 

material 30 dias depois, fora a semana do pedido. E 
caso sejam efetuados mais de um pedido por semana, 
estes serão reunidos em uma única fatura, facilitando 
o pagamento e o seu controle interno. 

Ligue para o atendimento Globo Express ou 
solicite a visita de um de nossos representantes, 
através do telefone e fax 226 4637. 

@ LIVRARIA DO GLOBO 

Administração e Parque Gráfico: rua Italo Raffo , 
465 - Fone: (051) 4 70 4677 - Cachoeirinha - RS 

LOJAS EM PORTO ALEGRE 

./ Rua dos Andradas, 1416- Fone: 226 6000 

./ Av. Nilo Peçanha, 2293 - Fone: 338 5933 

./ Av. 24 de Outubro, 924 - Fone: 222 4038 

./ Av.GetúlioVargas, 1158-Fone:2331300 

./ Av. Protásio Alves, 795 - Fone: 332 3257 

./ Av. Assis Brasil, 1999 - Fone: 341 2357 

./ Av. Assis Brasil, 3522 - Fone: 347 2492 

./ Av. Pres. Roosevelt, 1437 - Fone: 222 4432 

./ Av. Cristóvão Colombo, 1136 - Fone: 222 6012 

61/JB/J EIPBESS 
Se1Viço de Entregas Programadas da Livraria do Globo 71 
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VEJA COMO ECONO MIZAR ENERGIA E LÉTRICA 

A economia de energia elétrica começa na hora 
da escolha dos eletrodomésticos. Por isso, compre 
aparelhos com tamanho e potência adequados as 
suas necessidades, lendo com atenção seu Manual 
de Instruções, evitando danos e acidentes. 

ILUMINAÇÃO 

:, Sempre que puder use lâmpadas fluorescentes, 
que duram bem mais e gastam menos energia. 
Uma fluorescente de 40 Watts ilumina o 
equivalente a uma lâmpada comum de 150 Watts 
e pode durar l O vezes mais . 

:, Pinte as paredes de sua casa com cores claras, 
assim você não vai precisar de lâmpadas fortes. 

:, Aproveite a luz do sol e evite acender lâmpadas 
durante o dia. 

:, Lustres e globos transparentes permitem mais 
luminosidade que os leitosos. Para maior 
economia e conforto, utilize iluminação localizada. 

:, Apague sempre as luzes de ambientes que você 
não estiver utili za ndo, a não ser que seja 
fundamental para a sua segurança. 

:, Retire de uma só vez os alimentos de que precisa, 
evitando abrir a porta da geladeira várias vezes. 

:, Os alimentos, quando ainda quentes, não devem 

ser guardados no refrigerador e este deve ser 
protegido dos raios solares e mantido o mais 
afastado possível do calor do fogão. 

FERRO ELÉTRICO 

:, O aquecimento do ferro elétrico várias vezes ao 
dia provoca um grande desperdício. Por isso, 
espere acumular uma quantidade razoável de 
roupas e passe tudo de uma só vez. 

:, Regule a graduação correta para cada tipo de 
tecido e inicie o trabalho pelas temperaturas mais 
baixas. 

:, Nunca esqueça o ferro ligado , poi s, além de 
desperdiçar eletricidade, você corre o risco de 
provocar grandes acidentes ou incêndios. 

TELEVISOR 

:, Evite o hábito de dormir com a TV ligada. 

:, Não deixe o televi sor ligado sem necessidade. 

CONDICIONADOR DE AR 

:, Mantenha as portas e janelas fechadas durante 
o seu uso, limpe periodicamente os filtros e evite 
instalar o aparelho exposto aos raios solares. 

:, Não refrigere nem aqueça muito o ambiente, pois, 
além de gastar energia, isto prejudica a saúde. 



MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA, 

LOUÇA E SECADORA 

:> Utilize-as com suas capacidades máximas. Seu 
funcionamento com poucas peças resulta em 
desperdício de energia elétrica. 

:> Nos casos das máquinas de lavar roupa e louça, 
limpe o filtro com freqüência e utilize a quantidade 
adequada de sabão ou detergente. 

CHUVEIRO 

:> Não reaproveite resistências queimadas, pois, isso 
aumenta o consumo. 

:> Não demore muito no banho. O chuveiro elétrico 
consome muita energia elétrica. 

:> Você pode economizar cerca de 30% de energia 
mantendo a chave na posição verão. 

REFRIGERADOR E FREEZER 

:, Ao escolher o seu refrigerador ou freezer, 
compare o consumo entre os vários modelos. O 
gasto de cada um deles está indicado na etiqueta 
laranja que acompanha o produto. 

:, Emendas de fios devem ser feitas com 
conectores ou fitas isolantes e jamais podem 
ficar sem proteção. 

:> Para cada tipo de ligação elétrica, os fios devem 
ter diâmetros apropriados. Revise periodicamente 
as instalações elétricas . Faça isso com um 
profissional especializado. 

:> Muito cuidado com o uso de aparelhos elétricos 
perto de chuveiros, banheiras e piscinas. O choque 
elétrico na água pode ser fatal. 

:> Não use e nem toque em fios desencapados. Se 
você encontrar fios caídos na rua, não deixe 
ninguém se aproximar e avise imediatamente a 
CEEE pelo telefone 0800 999 196. 

:> Ligue sempre o fio terra dos aparelhos. Isso 
evita o choque elétrico no caso de haver fuga 
de eletricidade. 

HORÁRIO DE PONTA 
Entre às 18 e 21 horas, há um grande aumento 

no consumo de energia elétrica. É que, além das 
luzes dos escritórios permanecerem ligadas e das 
indústrias, hospitais e comércio continuam 
funcionando. Neste horário, também se concentram 
a iluminação das ruas e casas. 

Por isso, a CEEE recomenda que, neste período, 
seja evitado o uso de aparelhos como máquinas de 
lavar e secar, chuveiro e ferro elétrico. Assim, você 
contribui para reduzir os gastos no sistema elétrico, 
o que reflete diretamente em sua conta de luz. 
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PRINCIPAIS ELETRODOMÉSTICOS E SEU CONSUMO DE ENERGIA 

FONTE: 4l~CEEE 

TEMPO PARA CONSUMIR 
APARELHO POTÊNCIA/ WATTS lKWH 

Aparelho de som 4 em 1 150 6h 40min 
Ar condicionado 1.500 BTU 950 1 h 
Ar condicionado 12.000 BTU 1.400 43min 
Aspirador de pó 1.000 1 h 
Cafeteira elétrica 650 1 h 30min 
Cortador de grama 750 1 h 30min 
Chuveiro elétrico 5.400 11 min 
Enceradeira 250 4h 
Estufa 1.000 1 h 
Ferro elétrico 1.200 50min 
Freezer pequeno 300 3h 35min 
Forno microondas 1.200 50min 
Lâmpada 100 10 h 
Liquidificador 330 3h 
Máquina de lavar roupas ( com aquecimento) 1.800 33min 
Máquina de secar roupa 2.000 30min 
Rádio 40 25 h 
Refrigerador simple s 170 5h 50min 
Refrigerador duplex 350 2h 50min 
Repelente elétrico 7 142 h 
Secador de cabelo 1.300 46min 
Televisor 100 10 h 
Torneira elétrica 3.400 17 h 30min 
Videocassete e Televisão 120 8h 20min 
Videgame e Televisão 130 7h 40min 
Ventilador grande 115 8h 40min 

74 Ventilador de teto 200 5h 



A CEEE tem agora um telefone único 
para atender seus clientes . 

Quando você precisar de serviços, emergências ou 
qualquer outra ajuda é só ligar para este número. 

-~ f.f :i~,i\~iltll 
Um único número para todos os serviços 

A ligação é gratuita. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES 
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~ERVE A QUALIDADE DA ÁGUA NA NATIJREZA 

COMO MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA 

{,- A proteção da água depende da proteção das 
árvores. Preservar as matas, especialmente as 
localizadas nas margens, é garantir a existência 
dos rios. 

{,- Esgoto tratado e lixo corretamente coletado 
ajudam a manter a água limpa. 

{,- Evite desperdiçar água. Ela é um recurso limitado 
e vulnerável. 

Ü ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

{,- Para garantir o abastecimento constante é 
recomendável que cada residência tenha seu 
reservatório domiciliar. A sua caixa d' água deve 
estar sempre vedada e limpa, evitando a entrada 
de sujeira e de pequenos animais. Se a caixa for 
subterrânea, no caso de alguns edifícios, ela deve 
estar protegida contra enxurradas e infiltrações. 

{,- As instalações hidráulicas e os encanamentos 
internos devem ser verificados periodicamente. 

COMO REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA 

{,- Uma torneira onde escorra um filete de 1 mm, 
desperdiça, em média, 2.000 litros por dia ou 
60.000 litros por mês . Esta quantia é suficiente 
para o consumo de uma pessoa durante 300 dias. 

{,- Ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a 
barba, não deixe a torneira aberta. Use 
racionalmente o produto. 

{,- Tenha o mesmo costume na hora de lavar roupa 
e louças: mantenha a torneira fechada na hora 
de ensaboar. 

{,- Os vasos sanitários podem consumir até 40% da 
água de uso doméstico . Mantenha a válvula de 
descarga regulada. 

{,- Nunca jogue papel, pontas de cigarros ou lixo 
dentro do vaso, pois, além de gastarem muita água, 
podem causar entupimentos. 

{,- Controle seu consumo de água acompanhando 
mensalmente a leitura do medidor. 

{,- Os banhos demorados são responsáveis por 37% 
da água consumida em casa. Para você ter uma 
idéia, cinco minutos com o chuveiro aberto 
consomem 60 litros de água. Diminua o fluxo do 
chuveiro e, quando estiver se ensaboando, faça
o com o chuveiro fechado. 

{,- Observe sempre o funcionamento da bóia da sua 
caixa d' água. Bóia com defeito a água é perdida 
pelo extravasador (ladrão). 

{,- Se for indispensável o uso da mangueira, utilize 
sempre um esguicho (tipo bico). Assim, quando 
você não estiver utilizando-a, o fluxo de água é 
interrompido. 

{,- Evitar lavar as calçadas, garagens e carros várias 
vezes por semana, assim como irrigar os jardins; 
na hora de lavar o automóvel, troque a mangueira 
pelo balde de água. 



CUIDADOS COM A REDE DE ESGOTO 

Na cozinha : 

{>- Construa corretamente a caixa de gordura que 
recebe a água da cozinha, e também a caixa de 
passagem que recebe as águas do banheiro e do 
tanque. Faça isto para viver com mais saúde, 
mais higiene e mais conforto. Verifique também, 
mensalmente, o estado da caixa de gordura. A 
camada oleosa que se forma periodicamente deve 
ser retirada, colocada em um saco plástico e em 
seguida jogada no lixo. Assim voc ê evita 
entupimentos, transbord amentos , mau cheiro e 
outros aborrecimentos. 

{>- Jogue cascas de frutas, de legumes , restos de 
verduras, sobras de comida e embalagens NO 
LIXO. Fazendo isso, você estará evitando 
entupimentos na rede de esgoto da sua casa . 

No banheiro e no tanque: 

{>- Aqui você também precisa ter muito cuidado. 
Toco de cigarro, absorvente, papel, grampo e 
outras coisas que você não utiliza mais, sempre 
devem ser jogados no lixo. Com isso, você estará 
colaborando para o bom funcionamento da rede 
de esgoto da sua residência . 

{>- No tanque, use sempre o "ralinho" para que fiapos 
de roupas não entrem pelo esgotamento do 
tanque, causando entupimento na rede de esgoto . 

{>- A tubulação para escoamento da água da chuva, 
não deve ser ligada na rede de esgoto . O aumento 
do volume de água na rede de esgoto rompe o 
encanamento e pode provocar refluxo do esgoto 
para dentro de casa. O destino da água de chuva 
é a rede pluvial , construída pela Prefeitura . 

A CORSAN INSTALOU UM 
HIDRÔMETRO EM SUA CASA. 

ÁGORA VOCÊ VAI SABER PORQUE. 

O hidrômetro é um aparelho que serve para medir 
o volume de água consumida em sua casa. Com ele 
é facil você e a CORSAN controlarem o consumo 
de água e evitar o desperdício. Controlando a água 
que você consome, você economiza na hora de pagar 
a conta e ainda garante um abastecimento mais 
eficiente. 

COMO LER O SEU HIDRÔMETRO? 

Digital com ponteiro central 
e digital sem ponteiro. 

No hidrômetro cujo mostrador é digital, deve-se 
proceder apenas a leitura dos algarismos pretos. O 
ponteiro serve para medir os litro s. 

Digital com ponteiros 

Leia apenas os quatro primeiros números. 

COMO CONTROLAR O CONSUMO D 1ÁGUA? 

,/ Procure ler, sempre que possível, o seu 
hidrômetro; 

,/ Calcule seu consumo pela diferen ça entre duas 
leituras; 

,/ Calcule o consumo médio diário , dividindo o 
consumo do período, pelo núm ero de dias 
transcorridos. 

(§1 
CORSAN 
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Exemplo para leitura do hidrômetro: 

Leitura em 15/07/98: = 1393; 
Leituraem25/07/98: = 1400; 
Consumo: 1400- 1393 = 7 m3; 
Número de dias: 10; 
Consumo médio diário= 7 m3 divididos por 1 O= 
0,7 m3, ou seja, 700 litros por dia. 

Obs.: um metro cúbico de água equivale à 
mil litros d'água. 

Atenção: 
Se o consumo médio diário apresentar aumento 

significativo, sem que tenha havido qualquer 
anormalidade no consumo, verifique com urgência 

suas instalações internas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ensine seus filhos pequenos, em idade escolar, a 
fazer a leitura do hidrômetro. As crianças são 
excentes fiscais quando educadas a ag.ir 
corretamente e a adquirir consciência de seus 
deveres em casa. Esta atitude, pode inclusive, 
melhorar seu rendimento escolar, uma vez que 
aprendem matemática com exemplos práticos da sua 
utilidade. O raciocínio, normalmente abstrato da sala 
de aula é substituído pela visualização do cálculo, 
através de um instrumento útil, neste caso, o 
hidrômetro. O desenvolvimento da inteligência da 
criança também está sendo estimulado. 

Pais e professores podem adotar esta prática. 
Ensinando as crianças sobre a utilidade da água e a 
necessidade de preservá-la, assim como mantê-la 
limpa e utilizá-la racionalmente, estarão promovendo 
uma educação ecológica muito mais pura, perene e 
consciente. 

TRÊS DICAS IMPORTANTES DE ECONOMIA: 

./ Todo mês, um funcionário da CORSAN passa 
em sua casa para anotar o consumo registrado 
no hidrômetro. Facilite seu trabalho. 

./ Cada setor da cidade recebe um volume de água 
calculado pelo número de pessoas que ali moram. 
Se uma família gasta excessivamente, as demais 
poderão ser prejudicadas, com possíveis faltas 
no abastecimento de água. 

./ A partir de agora que você já conhece a utilidade 
do hidrômetro que a CORSAN instala em sua 
casa e, sendo você responsável pela guarda dele, 
cuide bem para que ele funcione corretamente. 

Isto ajudará a evitar desperdícios. 

ENDEREÇOS DA CORSAN: 

Alvorada: avenida Presidente Vargas, 704 
Fone: 483 1364 

Cachoeirinha: rua Castro Alves, 35 B 
Fones: 195 - 470 1722 - 418 1177 

Eldorado do Sul: avenida Emancipação, 1 70 
Fone: 481 3433 

Gravataí: rua Adolfo Inácio Barcelos, 113 5 
Fone: 195 - 488 5548 

Guaíba: rua Coronel Serafim Silva, 148 
Fone: 480 1081 

Viamão: Superintendência Regional 
rua 29 de Julho, 116 - Fones: 485 3245 - 485 6611 

US de Viamão: rua Américo V. Cabral, 609 
Fone: 485 1292 
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ALGUNS TELEFONES UTEIS 

Abelhas (Remoção) 224 7882 Polícia Civil 194 

3407866 Prefeitura Municipal de Porto Alegre 156 

Achados e Perdidos 159 2161000 

Aeroporto lnt.Salgado Filho 3435638 Remoções de animais mortos 2272133 

Alimentação (fiscalização) 2273209 Rodoviária Central de Porto A legre 145 

Ambulância HPS 192 Ronda Social 3301214 

Ambulância HPS Sul 2339080 Semáforo 2231000 

Ambulância HPS Norte 3418833 SISTECOM 2250688 

Árvores (corte ou caída) 331 1137 EPTC 158 

Bombeiros 193 SPC 2217855 

Brigada Militar 190 SUNAB 198 

CEEE 0800999196 Tele-Táxi 2261919 

Central de Remoções - INSS 2255089 
ÜRGÃOS DE IMPRENSA 

Correios e Telégrafos 2208800 
CRT Informações 102 Jornal Correio do Povo 2244555 

DECOM 3369494 Jornal do Brasil 2333666 

Direitos da Mulher 2257272 Jornal do Comércio 2218688 

Disque AIDS 197 Jornal Gazeta Mercantil 2315368 

Disque Cidadania 151 Jornal Diário Oficial 2283312 

Disque Denúncia 2272000 Jornal Estado de São Paulo 2244213 

Disque Judiciário 2969696 Jornal O Globo 3312767 

Disque Processo 2314800 Jornal Zero Hora 2184400 

Disque Cegonha 228 1116 Rádio Bandeirantes 2239734 

DMAE 195 Rádio Caiçara 2330554 

DMLU 229 9111 Rádio CBN -1120 2186600 

Esgotos e Calçadas 3348964 Rádio Farroupilha 2185700 

Estádio Beira Rio 229 4411 Rádio Gaúcha 218 6600 

Estádio Olímpico 223 9188 Rádio Guaíba 2243755 

HPS 3166888 Rádio Pampa 2338855 

HPS Sul 3613366 Rede GLOBO de Televisão - Canal 12 2222933 

IBGE 2286444 SBT - Canal 5 2337399 

Iluminação Pública 3346100 Televisão Bandeirantes - Canal 10 223 7055 

Imposto de Renda - RF 146 Televisão Educativa Piratini - Canal 07 2314755 

INSS 191 Televisão Gaúcha - Canal 12 RBS/TV 2235500 

Intoxicação 148 Televisão Guaíba - Canal 02 2335144 

Justiça do Trabalho 2332533 Televisão Pampa - Canal 04 233 8311 

LBA 226 2122 TVCOM - RBS/TV 2185090 

90 Meteorologia 3424330 3391241 



MOTORISTA: PREVINA-SE DE ASSALTOS. 

Mantenha atenção no volante do seu veículo, principalmente à noite, 
tenha portas trancadas e vidros fechados ou semi-abertos. 

Adote ainda, o seguinte procedimento : 

SEJA SOLIDÁRIO. 
Se você presenciar outro motorista $en'do 

assaltado, rendido ou seqüestrado, 
não vacile, anote a placa e características do veículo atacado. 

Informe a Brigada Militar, imediatamente, repassando estes dados 
pelo seu celular ou pelo telefone mais próximo. 

Você não precisa se identificar. 
Se preferir, pare a primeira viatura ou PM que você encontrar. 

No caso de você ser a vítima, mantenha a calma e evite reagir. 
Não faça movimentos bruscos. 

Lembre-se do mais importante: 

sua atitude alerta e solidariedade podem ajudar a SALVAR VIDAS. 

COMANDO DE POLICIAMENTO METROPO ITANO 

CPM : Rua dos Andradas, nº 522 -Anexo A- 3º andar 
Porto Alegre- RS- CEP: 90.020 .002 - Fone: (051) 226 6652- 288 2882 
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T A I 
TELECENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO 

O TAI é uma Central de órgãos executivos que 
integram a Secretaria da Justiça e da Segurança 
do Estado do RS. Sua finalidade é possibilitar ao 
cidadão, a prestação de serviços de segurança 
pública de forma ágil, eficiente e integrada. 
Instalado no antigo prédio da RFFSA, engloba 
órgãos de chefia operacional da Brigada Militar, 
Polícia Civil, SUSEPE (Superintendência dos 
Serviços Penitenciários), IGP (Instituto Geral de 
Perícias), DETRAN (Departamento de Trânsito) 
e Central do IPV A 

Esta Central dispõe da mais moderna tecnologia 
de equipamentos de telecomunicações e informática 
internacional, aplicada a atividades de 
intercomunicação policial rádio transmitidas. O 
sistema prevê o acompanhamento via-satélite da 
movimentação e localização de viaturas policiais 
no terreno, através de um telão digital localizado 
na Sala de Controle do TAL Nesta sala, 

trabalharão policiais dentro de um ambiente 
construído com a mais completa tecnologia de 
informática, dispondo de computadores e terminais 
com capacidade para acessar informações policiais 
dos bancos de dados disponíveis nos diversos 
órgãos da Secretaria de Justiça e Segurança, assim 
como mapas digitalizados da Região Metropolitana. 

Os usuários e operadores deste novo Sistema 
de Telecomunicações Integradas poderão 
conversar entre si via rádio-rádio ou rádio-telefone, 
individualmente ou de forma coletiva, ou mesmo 
selecionando grupos determinados para 
conversações específicas. 

Em funcionamento, previsto para breve, o TAl 
deverá se constituir no mais moderno Sistema de 
Telecomunicações Policiais Integradas da América 
Latina, servindo de modelo para outras 
organizações policiais. 

TAI- Rua Voluntários das Pátria, nº 1358 - 7º andar - Centro - (Antigo prédio da RFFSA) 
CEP 90.230.010 - Porto Alegre - RS 

Fones: (051) 227 6715-227 67 19- 227 6723 - 288 1004 - Fax: 288 1006 
E-mail: tai@pro.via-rs.com.br 



3 - TERÇA-FEIRA , 18 de novembro de 1999 

Polícia do futuro chega ao Rio Grande 
Secretaria de Segurança Pública contará com apoio de satélite 

O TAi é uma Central de órgãos executivos que pública de fonna ágil, eficiente e integrada. 
integram a Secretaria da Justiça e da Segurança do Instalado no antigo prédio da RFFSA, engloba 
Estado do RS. Sua finalidade é possibilitar ao órgãos de chefia operacional da Brigada Militar, 
cidadão, a prestação de serviços de segurança Policia Civil, SUSEPE, IGP, Detran, Central IPVA, 

Esta pode bem ser a chamada dos jornais gaúchos 
quando o TA I for inaugurado ou talvez: 

3 - TERÇA-FECRA, 18 de novembro de 1999 GERAL 

Policiais do futuro deixam de ser realidade virtual 
nas telas do cinema, para ser realidade no RS 

O TAi é uma Central de órgãos executivos que Estado do RS. Sua finalidade é possibilitar ao 
integram a Secretaria da Justiça e da Segurança do cidadão, a prestação de serviços de segurança 

T AI. ThLECENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO. 

Alta tecnologia em sistema de 
telecomunicações policiais integradas. 

AGUARDE: Ef'J BREVE NO RIO GRANDE. 
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PllEVIDlNCIA E SEGUROS 

FAZ PARTE DA VIDA 

HISJÓRICO 
O MBM iniciou suas atividades em 14 de abril 

de 1950. Em função do seu rápido desenvolvimento, 
em 1953, constituiu-se em Entidade Civil e, em 1968, 
ampliou sua atuação em todo o território nacional. 

Em 1972, através do decreto do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul , foi reconhecido como 
órgão de Utilidade Pública. Em 1980 foi autorizado a 
atuar como Entidade Aberta de Previdência Privada, 
sendo detentor da Carta Patente nº 028 da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
tendo adaptado-se à Lei 6.435 de julho de 1977 . 

Com sede em Porto Alegre, o MBM atua 
também através das suas Agências Regionais e 
Escritórios, localizados no Paraná , Santa Catarina, 
Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Piauí, Brasília, Goiás, Rondônia e 
Acre. 

A filosofia do MBM é assegurar aos 
beneficiários do associado o recebimento da opção 
previdenciária escolhida. Esta posição se fortalece 
cada vez mais pela função social atribuída ao MBM, 
caracterizando-se como um investimento gerador de 
um patrimônio futuro de grande valor econômico . 

Atuando nas modalidades de pecúlio, renda 
e seguros, o MBM disponibiliza no mercado, planos 
de previdência privada aberta e seguros enquadrados 
de acordo com as modernas técnicas atuariais, 
adequadas às exigências sócio-econômicas dos 
participantes. 

~~~ GRUPO MBM~~~ 
O MBM Previdência Privada lidera um grupo 

constituído por quatro Empresas Subsidiárias, 
criadas com o propósito de oportunizar, ao quadro 
social e ao público em geral, opções de serviços : 

0 MBM SEGURADORAS.A. 

0 MBM SEGURADORA PORTO ALEGRENSE DE VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A. 

0 MONTELAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS 

LIDA 

0 FUNERÁRIA SÃO PEDRO LTDA 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
~- AO ASSOCIADO_~ 

O Serviço de informação ao Associado do 
MBM, proporciona agilidade e comodidade na 
comunicação entre o participante e a Entidade, pois, 
de qualquer ponto do país, o associado poderá 
receber informações a respeito da sua condição de 
participante e dos serviços do Grupo MBM , através 
de ligação telefônica gratuita. 

Para maiores informações, ligue: 

DDG 051 800 21 72. 

9 4 Rua dos Andradas, 772 - Fone/Fax: (051) 211 2555 - Porto Alegre - RS - e-mail:mbm@mbm.org.br 
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PRfVJDÉNCfA E SEGUROS 

FAZ PARTE DA VIDA 

O MBM GARANTE SEGURANÇA PARA VOCÊ E SUA AMÍI; A 
Os planos do MBM caracterizam-se por sua 

excelente qualidade financeira, sendo 
comercializados, hoje, em parceria com a MBM 
Seguradora S.A., sendo os seguintes: 

Pecúlio - Benefício que o MBM paga de uma só vez 
aos beneficiários declarados, quando do óbito do 
associado por qualquer causa. 

Seguro de Vida - O MBM paga o capital contratado 
aos beneficiários, em caso de óbito do segurado. 

Auxílio Funeral Familiar - O MBM auxilia com o 
valor contratado nas despesas de funeral do 
segurado, sendo este benefício extensivo ao cônjuge 
e filhos dependentes e, mediante opção, aos pais. 

Seguro por Morte Acidental - O MBM paga o 
capital contratado aos beneficiários, em caso de óbito 
do segurado, decorrente de acidente. 

Seguro por invalidez Permanente Acidental -
Em caso de acidente que ocasione a perda total ou 
parcial da capacidade física, o MBM paga uma 
indenização ao próprio segurado. 

Auxílio Anestesia Indenização para 
procedimentos anestésicos, até o limite estabelecido 
em contrato. 

Seguros para Automóveis - Com cobertura de 
incêndios, colisão, roubo e assistência mundial 24h 
(através de acordo operacional com a Novo Hamburgo 
Seguros, Porto Seguro e Sul América). A 
contribuição é a mais baixa do mercado. 

Seguro Multi-risco - Para residências, com 
cobertura de incêndios e adicionais . 

DPVAT - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. 

Transporte Internacional - Seguro de mercadorias 
transportadas por via aérea, terrestre e marítima . 

Acidentes Pessoais de Passageiros de ônibus 
em perímetros urbanos e interestaduais. 

Auxílio Financeiro Reembolsável - O MBM 
oferece mais esta vantagem, para imprevistos 
ocasionais, a todo associado consignante de um 
plano de pecúlio . 

Rua dos Andradas, 772 - Fone/Fax: (051) 211 2555 - Porto Alegre - RS - e-mail:mbm@mbm.org.br 9 5 
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Foto da Capa: 

Título: descontração na Feira do Livro de Porto Alegre. 

Tema: O Policial Militar como cidadão fardado, sempre presente 
nos acontecimentos que marcam a vida de um povo. 

Comentário: o brigadiano e o gaúcho são figuras indefectíveis no 
cenário da cultura do Rio Grande do Sul. Componentes da alma 
do Estado, representam o cidadão fardado e o cidadão civil, 
numa autêntica simbiose de valores e princípios morais que 
fazem a honra da história de um povo aguerrido por suas letras. 

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO 
Maria Goretti de Souza Fonseca 
Bibliotecária - CRB/10-48 7 

R585m 
RGS.BM. 
Manual da Brigada: guia de serviços 
do Comando de Policiamento Metropolitano. 
Porto Alegre: BM, ÉTICA, 1998. 
96p.: il. 

1. BM - Guia de Serviços. 2. Guia de 
Serviços - BM - Manual. I. Título. 
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e o Brasil por seus filhos amados, 
poderoso e feliz há de ser. 

CIA DAS IDÉIAS 

Brasil, recebe o afeto que se encerra em nossos corações. 

Campanha AME O BRASIL. 

PROM OÇÃ O.' 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA BRIGADA MILITAR 

Sede: Travessa Francisco Leonardo Truda, nº L/-0 - Conjunto 28 - 2° andar - Centro 
CEP 90 010 050 - Porto Alegre - RS 

'il Fax: (051) 221 L/-033 - 221 9 768 ou 212 0170 G:l e-mail: asof@pro.via-rs.com.hr 



SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
GRATUITA AO ASSOCIADO : 

DDG (051) 800.2172 Rua dos Andradas, 772 - Fone/Fax: (051) 211.2555 - Porto Alegre - RS 
e-mail : mbm@mbm.org.br 


