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DIVERSOS
OS ÓRGAOS DE SEGURANÇA
Reprodução da palestra proferida pelo jornalista Antônio Firmo de Oliveira Gonzales a oficiais da Brigada Militar, em 25
de julho de 1994, no auditório do Quartel do Comando Geral.
Devo dizer aos senhores, inicialmente, que por obrigação de ofício e com muita satisfação tenho acompanhado as
atividades da Brigada Militar, como jornalista profissional, desde 1960. Mas, desde estudante, quando já atuava na área
de comunicação social, sabia alguma coisa, não o suficiente, sobre a Corporação.
Acompanhei a Brigada Militar através de estudo e pesquisas sobre a evolução do seu passado guerreiro. Acompanhei
sua atuação em diversas circunstâncias em que a Corporação nem sempre desempenhou função simpática para o
público no cumprimento do seu dever legal, em momentos não favoráveis ao Estado e ao País. Compreendo muito bem
a situação dos senhores. A Brigada Militar não faz leis, apenas as executa e age de acordo com elas; e. quem executa
as leis e age d e acordo com elas, em muitas ocasiões paga um preço muito alto.
Tomando o período pós-64, veremos que, em determinadas épocas, a Brigada Militar agiu como força repressora de
movimentos reivindicatórios e manifestações da comunidade. Portanto, no meu entender, a Brigada Militar, uma
instituição calcada basicamente na hierarquia e disciplina, tem funções importantes a cumprir na comunidade, funções
estas que muitas vezes não serão simpáticas, mas que com o passar dos tempos, a história que tantas vezes já fez
justiça, saberá sempre reconhecer os méritos da Corporação.
Sou um grande admirador da BM e o tenho dito em várias oportunidades. Tenho sido, também, um crítico dessa mesma
Corporação, por ter convicção de que a crítica construtiva é benéfica para seu aperfeiçoamento. Por outro lado, já
acompanhei com desprazer eventuais críticas destrutivas, desenvolvidas por colegas da imprensa e pela comunidade,
pois alguns tomam um mau exemplo individual, como se fosse um problema de toda a instituição. Numa organização
que tem mais de 20.000 homens, sempre poderão ocorrer erros de pessoas ou até da própria instituição.
Passando à palestra propriamente dita, gostaria de dividi-la em alguns tópicos de características gerais e depois passaria
para alguns assuntos específicos. No primeiro tópico tratarei do jornalismo. E no último, falarei de programas da
atualização permanente para o pessoal da Corporação e sobre seu relacionamento e atuação junto aos órgãos de
comunicação social.
Iniciarei dizendo que há alguns anos jornalista só trabalhava em jornal. Não havia rádio, TV, etc. Então era muito fácil
apresentar um conceito de jornalismo. Entretanto, com a evolução dos meios de comunicação social tornou-se mais
difícil formular conceitos. Caso fossemos pesquisar a bibliografia existente, encontraríamos 20 a 30 conceitos diferentes
do seja jornalismo. Eu diria que jornalismo é a função que o profissional exerce empregando recursos de natureza
técnica, artística e científica, com a finalidade de informar o grande público através dos meios de comunicação social.
Como afirmei, o jornalismo exerce uma função técnica, mas que exige conhecimento científicos e artísticos
complementares. Esses conhecimentos permitirão que, ao divulgar um assunto através dos meios de comunicação
social, por mais complexo e abrangente que seja, o jornalista tenha condições de apresentá-lo de maneira inteligível para
o grande público. O exercício da profissão implica uma atividade massificada, pois tem a finalidade de levar um tema ao
conhecimento do público em geral. De nada adiantaria levar um assunto ao conhecimento do público se ele não
entender o que está sendo informado. Daí a característica principal do exercício do jornalismo, que é apresentar os fatos
trocados em “miúdos” para que o público os compreenda corretamente.
Nessa atividade toda temos vários objetivos a cumprir. São eles: informar, interpretar, orientar e entender.
No que diz respeito a primeiro objetivo, teoricamente, pode-se enfatizar que qualquer pessoa, ao assistir um programa
de televisão, ao ouvir um programa de radiojornalismo ou mesmo ao ler um jornal, quer saber de fatos novos e
interessantes. Ninguém irá à esquina comprar um jornal para ler coisas que ele já sábia; ninguém ligará a televisão para
assistir um programa de jornalismo, seja da Rede Globo ou da Bandeirantes, se ele já tiver pleno conhecimento do que
será apresentado. Em outras palavras, informação implica novidade e interesse. É evidente que outras pessoas dirão
que há mais elementos importantes no processo de informação. Esses outros servem para valorizar os elemento
essenciais da informação. Um deles, por exemplo, é a proximidade. Quanto mais próximo o fato ocorrer do leitor, do
ouvinte ou do telespectador, desde que novo e interessante, maior será a expectativa que ele despertará. Por exemplo:
se o Prefeito de Porto Alegre declarar que irá asfaltar vinte ruas, é um tema de importância para a comunidade portoalegrense. Está informação poderá ser vista e ouvida na parte local de um programa de telejornalismo, mas jamais será
divulgada na parte nacional por não ter interesse para todo o país.
Outro elemento importante diz respeito à raridade de um fato, sintetizada por uma afirmação folclórica muito usada em
Redação de jornal: se uma cachorro morder um homem, não se deve fazer notícia; a menos que o cachorro esteja
hidrófobo, então sairá uma nota a título de utilidade pública. Entretanto, se um homem morder um cachorro, aí se tem
uma notícia pela raridade do acontecimento.
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A notícia refere-se a pessoas, a animais ou a objetos. Ela terá mais importância quanto maior for o destaque dessas
pessoas, animais ou coisas pertencentes à comunidade. Vejam o seguinte exemplo: se chegar aqui um Sargento da
Brigada militar e disser que a partir de amanhã a Corporação irá se rege pelas diretrizes seguintes... Esta notícia não
teria grande valor uma vez que um Praça não sabe a amplitude das normas e as repercussões das diretrizes na
Corporação, devido à estrutura organizacional da BM. Entretanto, se chegar o Comandante Geral do que o pensamento
de um Sargento.
Um outro fator importante é a transcendência de um acontecimento. Como jornalista não posso medir a importância de
um fato só pelo que representa no presente, mas também pelos reflexos que causará futuramente. Por exemplo; se o
Brasil declarar guerra ao Uruguai, não somente interessa o simples ato de declaração de beligerância, mas o que
acontecerá em decorrência disso.
Outro aspecto que o jornalista deve cuidar ao dar uma informação são os problemas éticos e morais, tanto na escala
negativa como positiva. Neste aspecto cabe uma crítica a mim e a meus colegas da comunicação. Nos, na evolução do
jornalismo no Brasil e no resto do mundo, valorizamos mais os aspectos negativos do que os positivos. Será difícil alterar
a situação porque acostumamos o público a consumir notícias desta maneira. Entretanto, a transformação é necessária
e exigirá especial conscientização dos jornalistas, das suas entidades representativas, dos proprietários de veículos de
comunicação, no sentido de que os fatos positivos merecem tratamento informativo e amplo e adequado.
Outro problema é o da proporção. Reportando-me a anterior exemplo: se o Prefeito de Porto Alegre disse que irá asfaltar
vinte ruas, a notícia somente merecerá divulgação local. Mas se o Prefeito garantir que asfaltará mil ruas em um mês, a
notícia sairá em todos os veículos nacionais pelo vulto da obra e pelo curto prazo em que pretende executá-la.
Espero que os senhores tenham entendido que além da novidade e do interesse, há outros elementos valorizadores no
processo de informação, tais sejam: a proximidade, a raridade, a proeminência, a transcendência, aspectos éticos e
morais e as proporções de atos e idéias.
Um segundo objetivo da atividade do jornalismo é a interpretação. O jornalista deve veicular o maior número possível de
subsídios tanto sobre o passado de um acontecimento, quanto sobre o que ele representará no futuro, para que o leitor,
o telespectador e o ouvinte possam compreender melhor o que está ocorrendo.
Um terceiro objetivo seria o da orientação. Aí entra a opinião do jornalista ou a opinião do veículo através de editoriais.
Isto geralmente não é feito através de notícias e reportagens, pois o direito de opinar de maneira expressa é reservado
aos articuladores, colunistas, editorialistas, comentaristas, cronistas e chargistas. Quem ler, por exemplo, Sérgio
Jockymann, Luis Fernando Veríssimo, Rogério Mendelski, etc., pode não concordar com que estão escrevendo, mas
eles estão divulgando as suas próprias opiniões. Dentro dessas características é que eles exercem sua profissão tendo a
possibilidade de opinar, pois os órgãos de comunicação reservam espaços para os jornalistas darem a sua orientação
conforme as suas maneiras de pensar.
Um outro objetivo do jornalista é o entretenimento e a diversão, constando no jornal, no rádio e na televisão seções
dedicadas quase que exclusivamente ao entretenimento.
Face aos objetivos já apresentados; como é que estão, hoje, os veículos de comunicação social?
Em linhas gerais a situação é a seguinte: o jornal do passado era praticamente informativo, era um órgão doa dia-a-dia.
Hoje, o rádio e a televisão informam de maneira mais atuante. E o jornal sente essa concorrência. Vejam o seguinte
exemplo: ontem à noite ocorreu um jogo de futebol em que o Grêmio foi derrotado por 1 X 0. As pessoas ouviram tudo
pelo rádio e, mais tarde, assistiram o “tape” ou a condensação do “tape” na televisão. As notícias que foram dadas hoje
nos jornais devem oferecer elementos que propiciem a interpretação do ocorrido. Informar simplesmente que aconteceu
uma partida de futebol, ontem à noite, não será motivo para que alguém leia o jornal. É necessário tomar outros fatos
que propiciem a melhor interpretação do jogo e a orientação do público.

Jornalista Antônio Firmo de Oliveira Gonzales

Assim, o jornal do futuro vai se tornar cada dia mais interpretativo, enquanto as informações básicas ficarão, sem dúvida,
com o rádio e a televisão. Em síntese: o jornal, por ser um veículo que exige industrialização, não tem possibilidade de
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competir em rapidez com a
TV e o rádio, que são
instantâneos, assim caberá a
ele
a
análise
e
o
detalhamento dos fatos e
idéias.
É importante que os senhores
compreendam que o jornalista
precisa da informação e de
dados para a interpretação.
Onde falhar um desses
aspectos, ele apresentará
uma notícia incompleta que,
evidentemente,
não
irá
satisfazer a comunidade.
Como exemplo posso citar
que ao realizar a cobertura de
uma ocorrência que esta
sendo atendida por um PM, o
jornalista não estará interessado na maneira como o Soldado fala, mas na informação básica. O profissional sabe que se
precisar de elementos interpretativos, terá que recorrer à pesquisa ou se dirigir aos escalões superiores que possuem
melhores conhecimentos do fato com todas as implicações políticas, econômicas e sociais. Assim, se a informação
impõe uma atuação imediata, o jornalista se dirigirá a quem está atendendo a ocorrência. No caso, será um Sargento,
um Cabo ou um Soldado, que lhe dará os dados básicos. Mais tarde, poderá chegar aos Oficiais para saber uma série
de elementos sobre o fato.
Fui convidado para falar sobre a imprensa e as relações da imprensa com os órgãos de segurança. Entretanto, julgo
fundamental explicar que o nome IMPRENSA é hoje empregado em sentido genérico. Eis que, na atualidade os veículos
de comunicação pertencem a duas categorias: os gráficos ou impressos — como é o caso dos jornais, revistas, etc. — e
os audiovisuais ou eletrônicos, que são o rádio, a televisão, os serviços de alto-falantes, etc.
Após expor o que o jornalista faz, quais seus objetivos, a classificação dos veículos de comunicação, gostaria de fazer
algumas ponderações sobre o que se denomina — por tradição — de liberdade de imprensa. Diria que a expressão não
é apropriada ao desenvolvimento e amplitude da comunicação. Na verdade, a expressão, sob o aspecto de idioma,
aplicar-se-ia apenas aos jornais, revistas, cartazes, folhetos, etc., que usam o processo de impressão tipográfica ou em
gravura. Estuda-se a substituição de liberdade de imprensa por liberdade de informação e de divulgação.
A liberdade de informação é que assegura ao jornalista o direito de ser informado corretamente a respeito de fatos e
idéias e, então, possa ter condições de exercer a liberdade de divulgação. Em outras palavras, pouco adiantaria ter
liberdade para divulgar, ou seja, para levar ao conhecimento do público notícias e comentários, se não se tiver liberdade
de informação, liberdade de acesso aos dados corretos. Para bem esclarecer esses conceitos e entender a sua
importância na atuação do jornalismo, vou apresentar uma hipótese, uma tanto absurda, mas que irá ajudar a esclarecer
as idéias. Vamos supor que eu tenha ampla liberdade para divulgar tudo a respeito da BM. Entretanto, para divulgar
notícias a respeito da Corporação, eu preciso ser cientificado sobre o que ela está fazendo. Supondo que haja também
uma instrução na BM para que ninguém me propicie informações, então, como irei exercer corretamente o direito de
divulgação, se não estou plenamente informado?
O direito de ser informado e de divulgar exige do jornalista uma consciência profissional muito grande, pois seria muito
“interessante” se o profissional tivesse a liberdade de tudo fazer e não tivesse o dever de respeitar aos semelhantes ou à
comunidade como um todo.
E agora uma grande distorção da área jornalística. Muitos colegas, não digo todos, mas muitos, pensam que a liberdade
de imprensa (liberdade de informação) é um direito do próprio jornalista e a liberdade de divulgação é um direito do
veículo de comunicação, da “imprensa” como instituição. Isso é um equívoco que não resiste a uma análise mais
profunda. A liberdade de informação e de divulgação na realidade são delegações tácitas da comunidade que, não tendo
como se informar diretamente, incumbe aos jornalistas e veículos a função de colher e tornar público os fatos e as idéias.
Por isso, digo que o jornalista deveria ter a maior humildade possível, já que exerce direito não em seu nome, mas por
toda a coletividade.
Existem leis para coibir abusos. Mas, tenho comigo que os jornalistas, integrantes de uma categoria que se diz
consciente, delas não precisariam depender. Melhor seria que ao se cometer uma anomalia no exercício da profissão, se
cumprisse o código de ética, já aprovado pela própria categoria, mas que não tem força de lei e nem está acoplado às
leis, como é o caso do código de relações públicas.
Tal idéia foi apresentada em dois congressos nacionais e a alegação de muitos colegas foi de que o código é ineficiente
por não ter valor de lei. Eu me pergunto: para cumprir normas que julga válidas e coerentes, uma categoria profissional
prestadora de serviços à comunidade, necessita esperar que alguém ou o próprio governo venha dizer que o código de
ética deve ser obedecido? Será que a categoria não tem que ser consciente perante si própria e à comunidade? Volto
file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev06/materia1.htm

3/5

03/01/2020

Materia 1

repetir que a liberdade de informação e liberdade de divulgação devem ser exercidas com serenidade e humildade, pois
eles transcendem a pessoa do jornalista e o próprio veículo de comunicação, constituindo-se em direitos da sociedade.
Passo agora a tratar do relacionamento da Brigada Militar com os jornalistas e veículos de comunicação social. Para isso
farei uma rápida análise do modo de atuar junto à Corporação.
O jornalista age junto a fatos e sobre as pessoas. Muitas vezes, na necessidade de rapidez na busca de uma notícia,
não tem tempo de verificar como ficará a BM após a sua divulgação. Como trabalha diretamente com os fatos, via-deregra desenvolve suas atividades junto aos subalternos da Corporação que, na maior parte das vezes, atendem as
ocorrências. Este é o contato que se tem com a Brigada Militar ao colher uma informação do dia-a-dia. O jornalista
precisa da notícia e quem pode dá-las são soldados, os cabos e os sargentos.
A busca da informação é feita mediante contato pessoal, que, em muitas ocasiões, é realizado através de entrevistas
conseguidas por iniciativa do jornalista. Acredito, porém que os senhores também poderiam tomar a iniciativa e não
somente esperar que o comunicador venha propor um entrevista, seja ela coletiva ou individual. Insisto que a atuação da
BM junto aos jornalistas e aos órgãos de comunicação social é igualmente fundamental para que este relacionamento
seja perfeito. Compreendo, já disse, que têm ocorrido abusos. Entretanto, quando o jornalista se sentir com maior
liberdade para agir e maior liberdade para perguntar, tenho certeza que muitos pontos de atritos serão superados.
Em muitas oportunidades o jornalista, limitado pelo tipo de matéria, necessitará de informações que somente a 5ª Seção
pode prestar, por ser o organismo especializado da Brigada em comunicação social. Em outras circunstâncias, ele
precisará falar com o Oficial que comandou determinada operação ou com o chefe do EMBM ou até com o Comandante
Geral. Sabemos que esses Oficiais são pessoas ocupadas e estão obrigados muitas vezes, até por questão de
segurança, a manter sigilo, mas nada custaria da uma informação adequada, mesmo que explicando a inoportunidade
do assunto ser tratado naquele momento. Sobre fatos desabonatórios em que pessoas da Brigada Militar se envolvam,
não vejo motivo para que a Corporação, se empenhando em solucioná-los, deixe de dar uma informação correta aos
jornalistas. No momento em que um fato grave ocorrer e que estejam sendo feitas diligências, instaurando-se IPM, a
Corporação já está cumprindo sua missão e deve cientificar o público do seu trabalho para aperfeiçoar a instituição.

Após tratar de formas de atuação direta, passo as de atuação direta, passo as de atuação indireta, não muito ligadas aos
jornalistas em si, que podem ser feitas mediante os serviços dos especialistas em comunicação social da Corporação,
elaborando o que se chama “pré-releases”.
O que entendemos por “pré-releases”? São notas, notícias, reportagens, fatos, legendas, gravações de rádios,
gravações de “tapes”, etc., que a própria instituição manda para o veículo de comunicação. Os “pré-releases” serão
informações enviadas pela BM que poderão ser divulgadas ou não; poderão ser adaptadas ao estilo do jornal, ao estilo
radiofônico ou televisão do próprio veículo. Poderão, também, ser ocupados como complementos de outras informações
que o veículo possuir.
Um outro aspecto diz respeito à concepção da informação que os senhores irão dirigir ao veículo, a qual deve estar
simples e objetiva, contendo o maior número possível de elementos informativos.
Considera-se ainda a importância do que será enviado para imprensa, rádio e televisão. Caso os senhores sintam que
não irá interessar aos telespectadores, ouvintes ou leitores, não enviem nada porque não será divulgado, pois o
raciocínio que o jornalista fará é o mesmo. A seleção é procedida em função da importância da notícia para a
comunidade.
Um outro ângulo nesta temática da informação é o encaminhamento dos “pré-releases” ou instrumentos similares. É
necessário que se compreenda que, além do fato ser comunicado em linguagem adequada, tem que se saber a quem
enviá-lo. Quantas vezes já recebi um “pré-release” com informações em nome de um diretor que tem outras coisas a
tratar e não está preocupado com o assunto. É importante saber quem dentro do veículo dirige ou faz a cobertura de
acontecimentos policiais; quem faz a cobertura de acontecimentos comunitários, etc.
No que diz respeito à atuação indireta, acho que os senhores deveriam pensar em levar seus veículos de comunicação
para a comunidade. A Corporação cumpre ordens do próprio Comandante e de outras autoridades. Essas ordens não
trazem implicações apenas para o público interno, mas também, para o público externo. Ao pensarem num veículo para
o público interno estão considerando essa diferenciação. A modificação implicaria que a BM, através de um órgão
próprio, levasse ao conhecimento de todos o seu próprio pensamento, sua própria orientação, dados de linguagem
inteligível para e comunidade e elaborados por profissionais ou Oficiais que tenham conhecimento de comunicação
social.
A Brigada também deve ter, permanentemente, à disposição dos veículos, dos jornalistas e do próprio público, material
sobre a instituição e seus serviços. Por exemplo: se eu necessita-se saber a constituição da BM, a sua evolução de
desde o tempo dos Farrapos até a atualidade, eu deveria saber que chegando na 5ª Seção ou numa guarnição do
interior conseguiria esses dados. É preciso ter material de interesse permanente — algo que se possa utilizar agora ou
no ano que vem — sobre os programas da BM, com as metas que pretende alcançar a curto, a médio e a longo prazo.
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Seria também importante que houvesse programas de atualização permanente para Praças e Oficiais na área de
comunicação social. Sei que os senhores tem no Curso de Formação de Oficiais na Academia matérias específicas. Sei
que os próprios Praças recebem orientação a respeito, mas creio que seria necessário um contato mais assíduo, mais
profundo entre os senhores e os representantes dos veículos, não só em Porto Alegre, mas nas guarnições do interior.
Assim haveria uma maior conhecimento do que os senhores pensam e do que os jornalistas pensam. Poderia ser
estabelecido um programa de atualização permanente e não uma palestra eventual como agora. Essas palestras
poderiam ocorrer seguidamente. Um dia no Rgt “X”, outro no Rgt “Y”. Ora só para Oficiais, ora de um modo mais amplo
para todas as Praças.
Entendo que além dos programas a serem executados pela própria BM através dos seus integrantes que conhecem
comunicação social, teriam que ser executados outros planos por pessoas estranhas à Corporação, que darão um toque
diferente. Eu mesmo tomarei a iniciativa de propor isto em reunião da diretoria da Associação Rio-grandense de
Imprensa. Também será preciso levá-los até nós, até nossas entidades, até nossas escolas de comunicação. Aí será
possível transformar a imagem da Corporação de uma força tipicamente policial em uma força que presta serviços
comunitários. Ai se saberá que a Brigada presta outros serviços importantes à comunidade além do policiamento
ostensivo e preventivo.
Um programa permanente de atualização de Oficiais e Praças, além do relacionamento mais integrado, pode permitir
que as instituições cheguem aos fins pretendidos e que, cada vez mais, o relacionamento dos veículos e jornalistas com
os órgãos de segurança seja compatível com os trabalhos que exercem.
Tenho convicção em que à medida que os senhores facilitarem a comunicação, com os veículos como com os
jornalistas, haverá de ser aperfeiçoada a imagem da Corporação perante o público externo. Os senhores não teriam
meios suficientes, sem esse relacionamento, de fortalecer a instituição junto ao público. Os senhores necessitam dos
veículos e dos jornalistas. É bem verdade que eles, para exercerem sua missão, também devem manter um bom
relacionamento com a Brigada.
Antes de passarmos para o debate, quero que compreendam que esse relacionamento será exercido por ambas as
partes em clima da mais alta respeitabilidade. Tenho sido crítico da Brigada por determinadas atuações mais rígidas,
mas tenho sido igualmente crítico daqueles meus colegas que não têm humildade e que pensam serem deuses ou
semideuses, pelo simples fato de exercerem uma função na área da comunicação social, função esta que desempenham
por delegação da comunidade.
Tenho a certeza que é possível uma harmonia entre a Brigada Militar e os órgãos e profissionais da comunicação, desde
que exista a compreensão das atividades que ambos executam, desde que haja diálogo, entendimento e compreensão
mútuos.
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ENSINO
ALUNO, VOCÊ SABE ESTUDAR?
Neste antigo, o autor irá apresentar algumas maneiras de agir para melhorar o desempenho de um estudante.
Particularmente, um estudante sob regime militar e com objetivo vocacional definido.
O autor foi 1.° colocado no CFC, CFS e CFO. Você, necessariamente, poderá não ser o 1.° colocado... mas, pra que ser
o "e” '?
Cel PM Luiz Iponema

Por certo você que é Aluno-Oficial PM está na Academia de Policia Militar visando há um dia realizar seu sonho de ser
graduado Aspirante a Oficial PM, iniciando a sua carreira de Oficial da Brigada Militar do Estado.
Então, espero que goste de saber qual o caminho seguido por um Aluno-Oficial de 1945 a 1948 e que alcançou o 1º
lugar em todos os quatro anos de Curso de Formação de Oficiais, daquela época.
Claro que você dirá:
- “Isto são atitudes do passado. Não servem para serem aplicadas agora!”.
Respeito o seu ponto de vista, mas convido-o a seguir o caminho aqui indicado e não se surpreenda se conseguir
melhores lugares em seu Curso de Formação.
Não há nada de novo e note quem escreve possui coeficiente de inteligência normal (104), testado por Psicólogo da
própria Força.
Procure e siga esta maneira de pensar e de agir durante o seu Curso de Oficial:
1)

Assuma o compromisso consigo mesmo de formar-se Oficial da PM.

2) Entenda que somos nós que criamos os obstáculos para nós mesmos (gostamos muito de dizer que são os outros.
Pois, digo-lhe: uma coisa é alguém criar obstáculos para nós; outra coisa é nós acharmos que tal coisa é obstáculo).
3)

Procure compreender que: AS COISAS SÃO CONFORME NÓS AS ENXERGAMOS.

4)

Pense somente no sucesso em cada disciplina do seu Curso, jamais pense no fracasso!

5)

Tenha um caderno para cada disciplina.

6)

Cada dia, estude e faça os exercícios das disciplinas ministradas.

7)

Jamais entre em sala de aula sem saber a matéria dos dias anteriores.

8)

Esteja em condição de ser examinado a qualquer hora.
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No fim de cada semana, estude e veja as matérias ministradas.

10) No final de cada mês, reveja as matérias ministradas durante o mês.
11) Só vá passear se estiver com as matérias em, dia. Este procedimento exigirá de você muito desprendimento, mas
você passará por média no fim de ano.
12) Procure bibliografia além da indicada pelos professores. Mantenha intercâmbio com livrarias especializadas.
13) Acate conscientemente seus superiores.
14) Respeite e reconheça a autoridade de que estão investidos.
15) Não confunda autoridade funcional com a pessoa que a exerce.
16) Não critique algo que julgue possa ser corrigido. Anote e corrija quando for Oficial e tiver autoridade para tanto.
17) Pratique todos os esportes, mas escolha um de sua preferência para dedicar-se a ele.
18) Compreenda que as notas são CONQUISTADAS pelo Aluno Oficial.
19) Em dias de exames ou verificações, entre para a sala de aula sabendo a matéria.
20) Procure conhecer a matéria como cada professor gosta que seja feita e apresentada a prova de sua disciplina.
Obedeça essa maneira.
21) Não discuta escala de serviço. Se estiver escalado, tire seu serviço como deva ser tirado.
22) Conheça e domine todo os Regulamentos Militares e Policiais Militares. Obedeça-os para depois existir obediência.
23) Não participe de “conversinhas”, procure dissuadi-las.
24) Saiba ser subordinado e saiba ser superior.
25) Reconheça que você está sendo pago para estudar e que a Brigada Militar gasta muito como sua formação superior.
26) Alimente-se o suficiente para saciar a fome. Não exagere.
27) Descanse 30 minutos após as refeições.
28) Saiba descansar. Faça três “relax" por dia.
29) Transforme os feriados, os sábados e domingos em dias de estudo. Estes dias são iguais aos outros: nasce o sol,
você tem necessidade de alimentos, etc., como nos outros dias.
30) Levante-se cedo todos os dias, inclusive sábados, domingos e dias de feriados, e aproveite para estudar.
31) Tenha sempre uma hora determinada para estudar.
32) Seja forte em sua matéria mais fraca. É ali que você tem que aplicar todo o seu esforço.
33) Só imite os outros naquilo que for construtivo para você. Lembre-se que você assumiu um compromisso consigo
mesmo de graduar-se Aspirante a Oficial PM.
34) Seja humilde, dedicado e atencioso.
35) Não leve subsídios para a sala de aula em dias de exames. Vá com a matéria em sua mente.
36) Empregue seu tempo da melhor maneira possível, visando sempre o seu curso.
37) Lembre-se que, após formado, terá tempo e numerário para diversões e passeios. Mesmo em cada ano tem as
férias para isso.
38) Durante o ano letivo estude, estude, estude e estude sempre.
39) Procure formar-se, mentalmente, um verdadeiro Oficial de polícia Militar.
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40) Aja sempre com dignidade para consigo mesmo e para com os demais.
41) Pense muito antes de dizer o que deseja. Pense muito!
42) Acredite em suas próprias potencialidades. ACREDITE EM VOCÊ!!!
43) Conheça a Academia de Polícia Militar. Conheça a Brigada Militar. Ame-a. Ela é uma ESCOLA DE VIDA DA QUAL
VOCÊ JAMAIS ESQUECERÁ!!!
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ADMINISTRAÇÃO
A POLÍCIA MILITAR COMO UM SISTEMA ABERTO
Tem Cel PM Edisson Ferreira
Importante abordagem do relacionamento PM - Sociedade sob o enfoque da Administração, onde o autor estabelece
uma inovadora visão envolvendo teorias administrativas e a própria filosofia policial militar.
O presente estudo visa a identificar uma correlação entre o que estabelece a Teoria de Sistemas e o organismo social
Policia Militar.
Procuraremos, partindo do esboço geral em que se fundamenta a moderna análise de sistemas, visualizar a corporação
policial-militar, buscando identificar na mesma, aqueles aspectos e características estabelecidas na teoria geral.
Trata-se de uma abordagem muito sintética, dentro das limitações impostas ao trabalho, sem qualquer pretensão de
esgotar o assunto, mas simplesmente perscrutar algumas idéias que julgamos essenciais para a compreensão dos
complexos organizacionais que hoje caracterizam as policias militares.
A análise abordará considerações sobre a teoria de sistemas, com maior ênfase na conceituação das características dos
sistemas abertos e, posteriormente, propiciará uma visualização da organização policial-militar, buscando identificar nela
as referidas características.
DESENVOLVIMENTO
2.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS ABERTOS:
A teoria dos sistemas em Administração, desenvolvida a partir de 1950, com seu caráter interdisciplinar, possibilitou
ampliar a capacidade científica de análise do fenômeno da eficácia e do desenvolvimento das organizações,
aprimorando conceitos das escolas anteriores - clássica e comportamental.
Tal teoria possibilitou compreender que as organizações são sistemas abertos, vivos, análogos aos sistemas biológicos
que, embora possuindo características próprias, têm, com os mesmos, algumas características comuns tais como:
- IMPORTAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ENERGIA: Os sistemas abertos alimentam-se de energia do
ambiente social e natural em que se operam; as organizações sociais se alimentam de energia proveniente de outras
organizações materiais e de outras pessoas. Os sistemas abertos e as organizações processam e transformam esta
energia, igualmente, desenvolvem ao meio ambiente um produto que lhes deve permitir renovar a energia requerida para
realimentação.
CICLO DE EVENTOS: As atividades antes referidas, - importação, processamento e exportação de energia para o meio
ambiente – constituem-se em um ciclo repetitivo de eventos, ou seja, o padrão de atividades de uma troca de energia
tem um caráter cíclico. O produto exportado para o ambiente supre as fontes de energia para a repetição das atividades
do ciclo.
ENTROPIA NEGATIVA: O processo entrópico é uma lei universal da natureza, pela qual todas as formas de organização
de movem para a desorganização ou morte. Para sobreviver, os sistemas abertos devem mover-se para deter o
processo entrópico, precisam adquirir entropia negativa.
Os sistemas abertos ou organizações interagindo com o meio ambiente, absorvem mais energia do que despendem no
processo de transformação, em decorrência da interação diferenciada dos seus subsistemas e da fixação dos objetos
imediatos e futuros, impedindo assim o processo entrópico (tendência à desorganização e morte).
HOMEOSTASE DINÂMICA: É a características dos sistemas abertos pela qual eles devem manter um estado firme, no
intercâmbio de energia com o meio ambiente. Através da entropia negativa, ou seja, pela superação do processo
entrópico, os sistemas em seus ciclos de eventos, absorvem mais energia, do que despendem para o ambiente,
resultando daí a sua sobrevivência, crescimento e expansão, que caracterizam o seu estado firme.
DIFERENCIAÇÃO: É a tendência dos sistemas abertos para a elaboração e especialização. Os padrões difusos e
globais são substituídos por funções mais especializadas.
As organizações sociais, como sistemas abertos que são, deslocam-se para os papéis de multiplicação e elaboração
com maior especialização de funções. A interação diferenciada dos seus subsistemas, é elemento de flexibilidade que
lhe capacita não só a reagir como também a antecipar-se às mudanças. Isto significa, em suma, um dos principais
fatores responsáveis pela capacidade da organização em absorver mais energia do que a despendia – homeostase
dinâmica – possibilitando-lhe o desenvolvimento.
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RETROINFORMAÇÕ OU FEED-BACK: O sistema aberto não apenas se alimenta de energia, mas também de um
elevado volume de informações, que lhe permitem o “feedback”, que lhe habilita corrigir as atividades em função dos
seus objetivos e padrões de desempenho. É através de um adequando mecanismo de retroinformação, que a
organização alcança o seu estado firme, porque tal mecanismo lhe permite corrigir os desvios dos caminhos traçado.
Nas organizações, portanto, a característica da retroinformação ou feedback se confunde com os mecanismos de
controle administrativo ou operacionais que, através da seletividade de informações relevantes para o sistema, informam
a administração e lhe facilitam o processo decisório.
2.2 - A POLÍCIA MILITAR ANALISADA COMO UM SISTEMA ABERTO:
Vistas as características do modelo sistêmico da organização, faremos agora, conforme o objetivo deste breve ensaio,
uma análise da organização “Polícia Militar”, sob o enfoque daquela teoria. Buscaremos de uma forma bastante sintética,
identificar nessas organizações, aquelas características referidas no modelo teórico.
Tal identificação permite ao administrador policial-militar, melhor compreender os fatores determinados que interferem no
comportamento destas organizações, fazer perquirições críticas e, a partir daí, traçar projeções sobre o desenvolvimento
das mesmas.
Segundo os fundamentos da Teoria de Sistemas, antes expostos, a organização “Policial Militar” pode ser visualizada
segundo o diagrama a seguir:

Conforme se pode observar no diagrama, a Polícia Militar está sintetizada num modelo sistêmico, onde poder-se-á
identificar todas as características que lhe são inerentes.
Assim, verifica-se que a Organização opera ou deve operar como um sistema aberto, que interage num ambiente
externo muito mais amplo, no qual ela exerce, mas também recebe, ou deve receber, significativa influência. Deve haver
fluxo recíproco de influências, que conduzam a uma contínua adaptação da organização ao ambiente onde ela está
inserida.
O ambiente externo fornece à Polícia Militar o conjunto de entradas, que representam a sua importação de energia e que
compreendem, essencialmente:
Recursos humanos – retirados do mercado de trabalho;
Recursos financeiros – recebidos do Governo, através das dotações orçamentárias próprias;
Recursos materiais – adquiridos no mercado fornecedor de equipamentos e materiais de toda a ordem, necessários ao
seu funcionamento;
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Tecnologia – recebida e adquirida através dos próprios equipamentos e também por intermédio do contínuo
aperfeiçoamento de seu pessoal, mormente seu corpo de oficiais.
Esse mesmo ambiente externo espera e deve receber da organização policial-militar, o que constitui a saída ou
exportação de energia do sistema, ou seja, prestação dos serviços de segurança pública em geral.
Tais serviços, que compreendem uma variada gama de modalidades, visam a atender necessidades fundamentais das
comunidades e dos indivíduos, daí a razão de ser da organização. Sistema sem objetivo ou finalidade, que não atenda a
uma necessidade perfeitamente manifesta a identificada., tende a desaparecer, vítima do processo entrópico.
Mas, para chegar à exportação de energia ou colocação de seu serviço no ambiente externo, o sistema Policial Militar,
conforme se observa no diagrama, passa pela importante fase do processamento ou transformação, que se identifica
pelas atividades desenvolvidas no ambiente interno, buscando a preparação do serviço a ser prestado.
Tal processamento, no caso de uma organização Policial Militar, consiste essencialmente na formação, aperfeiçoamento
e especialização do seu quadro de pessoal, com vistas à saída que o sistema deve gerar.
Cabe ressaltar que é de fundamental importância à adequação do processamento à saída do sistema, ou seja, o produto
ou serviço a ser gerado pelo sistema é que deve determinar a forma, tipo e demais parâmetros do processamento, e a
caracterização do produto ou serviço será estabelecida pela necessidade que deve ser satisfeita.
Estamos, agora em condições de identificar a característica da retroinformação no sistema Polícia Militar, representada
no diagrama.
O mecanismo da retroinformação deve permitir à administração do sistema, avaliar se o serviço que está sendo expedido
como saída é aquele que satisfaz a necessidade a que se destina.
Desta avaliação, que resulta dos mecanismos de retroinformação, e que permitem verificar se a saída gerada está em
consonância com os objetivos a que se propõe o sistema, derivarão medidas de reciclagem na entrada e/ou no
processamento da organização, caso se contaste inadequação. Esta é a função básica do feedback, que na organização
se materializa através dos chamados mecanismos de controle e avaliação.
O ciclo de eventos, se pode identificar no sistema Polícia Militar, representando em nosso diagrama como um fluxo
contínuo de entradas, processamento e saídas, as quais se repetem indefinidamente. A cada repetição do ciclo, o
sistema deve buscar o chamado estado firme, que resulta da característica homeostase dinâmica, ou seja, daquele
contínua interação e da organização como ambiente externo, buscando sempre a máxima adaptabilidade.
Finalmente, na seqüência dessas considerações, cabe fazer uma análise da entropia negativa e da diferenciação,
buscando-se identificá-las nas Organização Policial Militar.
A diferenciação conforme foi vista é a tendência dos sistemas abertos para a elaboração e especialização. Tal
característica é latente também no sistema que estamos analisando. A diversificação das saídas que o sistema deve
gerar, ou seja, a variedade de serviços que devem ser prestados pela organização, constituem por si só, um indicador de
que a mesma precisa mover-se para papéis de multiplicação e elaboração, com conseqüente especialização funcional.
Tal aspecto torna-se cada vez mais relevante à medida que o ambiente externo, onde se insere a Polícia Militar, evolui de
forma acelerada em direção a uma complexidade cada vez maior, impondo, em conseqüência, respostas igualmente
diversificadas dos sistemas que com ele interagem.
Tal característica dos sistemas abertos está perfeitamente ligada à entropia negativa. Isto porque a especialização
implica aumento de eficácia que, segundo a lógica da teoria dos sistemas, deve ser medida pelo alcance de resultados
satisfatórios face a objetivos pré-determinados.
Como, em atingindo tais resultados, a organização estará satisfazendo necessidades determinantes de sua existência,
isto significa que seu fluxo de entradas deverá sofrer contínuos acréscimos, gerando conseqüente crescimento do
próprio sistema como um todo. Na medida em que a organização estiver em crescimento continuado, e em estado de
adaptação à evolução do ambiente externo, estará sendo superado o processo entrópico, ou seja, estará caracterizada a
entropia negativa do sistema Polícia Militar.
3. CONCLUSÃO
Conforme exposto na introdução deste estudo, buscamos identificar uma correlação entre as características dos
sistemas abertos, de acordo com o que estabelece a respectiva teoria, e o sistema Polícia Militar.
A abordagem de sistemas se constitui num instrumento teórico importantíssimo na moderna administração, permitindo
aos administradores, categoria na qual se incluem os oficiais de Polícia Militar, uma visão global da organização,
facilitando-lhes sobremaneira a difícil tarefa da tomada de decisões.
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Dentro da tal linha de raciocínio, é que optamos por estabelecer esta análise,
evidentemente que procurando atingir a máxima síntese no desenvolvimento do tema.
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BOMBEIROS
INFORMAÇÕES ‑ Base para a prevenção e combate a sinistros e calamidades
1.º Tem Francisco Antônio Mondadori Valle

A atividade de Policiamento Ostensivo já possui um Sistema de Informações Operacionais. E os bombeiros? A
informática traria vantagens? Quais? E como?
O autor, atento às mudanças tecnológicas, ousa sugerir alguns campos específicas para emprego da Informática a
serviço da prevenção ou do combate a sinistros.
A grande quantidade e variedade de ocorrências que têm sido atendidas pelas guarnições do Corpo de Bombeiros
mostram-nos que cada situação necessita de providências diversas.
Podemos exemplificar com o seguinte caso:
- Ocorrência: Incêndio em fábrica de tintas
-Local: Rua “X” n.º 001, bairro Copacabana
- Outros dados: Setor de preparação de tintas
- Avisador: Engenheiro de Segurança, fone 00.01.00
- Hora: 15:30 h
Partindo-se deste Aviso de Ocorrência, que é o usual, atualmente, vamos estruturar algumas medidas e dados
necessários para uma melhor tomada de decisão por parte do Comando das Operações.
1)

Há vidas humanas ameaçadas?

2)

O que está queimando?
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Quais os perigos iminentes desta combustão
a)

para os bombeiros?

b)

para a vizinhança?

4)

Está seguro e livre o caminho de acesso?

5)

Há e quais os valores ideais – materiais ameaçados?

6)

Onde é o foco principal?

7)

Qual é a extensão já alcançada pelo incêndio?

8) Há – e quais são – pontos fracos na construção?
9) Como está o vento?
10) Prevenção: existe
a) Equipes de combate a incêndio?
b) Reservatório de água?
c) Sistemas automáticos de combate a incêndio?
11) Os meios deslocados são suficientes quanto a:
a) Pessoal?
b) Material?
c) Viaturas e quantidade de agente extintor?
12) Localização e tipo de inflamáveis ou explosivos?
Problemas de toda ordem, e até mais difíceis e perigosos, vamos nos deparar em vendavais, furacões, tempestades,
inundações ou desabamentos, pois o homem, desde as mais remotas eras de sua existência, sempre lutou contra três
grandes inimigos que, naturalmente, encontrou no transcorrer dos tempos, de maneira mais ou menos intensa. São eles:
o vento, a água e o fogo. Este último, em sua forma descontrolada e desastrosa, é o que tecnicamente chamamos de
incêndio.
Ao analisarmos as causas, fraquezas e até mesmo as virtudes destes inimigos, veremos que todos convergem a um
ponto nevrálgico que nos dá a chave de toda a preocupação: o temor, o medo e o desconhecimento.
Diante do problema acima, vislumbramos um novo caminho a seguir: conhecermos o inimigo da sua principal a mais
ínfima particularidade, onde veremos que precisamos de elementos e agentes que nos auxiliem na obtenção,
desdobramento, análise e uso destas valiosas informações.
Observando a nova atualidade profissional, nota-se que enfrentamos momentos, na atividade do Corpo de Bombeiros,
em que os eternos inimigos continuam com sua implacável e incansável batalha contra o homem.
Nesse afã, vemos como expressiva a necessidade determos todas as informações sobre prováveis e imensuráveis
condições de ataque desses inimigos, como força de controle de situações adversas. (Praticamente, pretende-se a
conscientização em prepararmo-nos para a entrada em uma nova era: a era da informática. Por certo a informática está
atingindo-nos indiretamente quando, na verdade, nós é que deveríamos tê-la assimilado e dominado para o nosso uso
diário)
Salienta-se que essas informações, devidamente analisadas e processadas, são fontes de alimentação para estudos e
trabalhos técnico-profissionais que nos levarão ao processo normativo-preventivo ideal.
Somam-se a estas necessidades a de possuirmos – na frente de combate aos sinistros e , uma forma mais avolumada e
gigantesca, nas calamidades – fontes que nos dêem informações e padrões de atuações baseadas nas freqüentes
retroavaliações e análises dos “modus operandi”, já observados como corretos, para as mais variadas adversidades que
poderão ocorrer.
Seguindo-se, então, nas operações, teríamos as várias vias de acesso ao local de ocorrência com sua melhor fluidez por
faixa horária, evitando-se, assim, a perda de vários segundos, tanto na localização como na própria seleção do percurso.
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O bombeiro, juntamente com o AVISO (solicitação de atendimento) do local de sinistro, receberia também, através desse
banco de dados, a completa situação de componentes, tanto físicos quanto químicos, que encontrará no sinistro caso
esteja, ou não, devidamente orientado (INSTRUÍDO) para utilizá-lo.
Antes de seu deslocamento para o cumprimento da missão, já na posse de dados que o computador fornecer-lhe-á, e no
próprio percurso, o bombeiro teria consigo a vantagem da freqüente comunicação com os agentes de coordenação e
comando, via rádio (VHF), nutrindo-o de novas informações no momento da chegada ao local de atuação, onde os
bombeiros no comando obtêm novos dados e ante o surgimento de novas dificuldades na ocorrência (Reconhecimento).
O bombeiro, ao deslocar-se para o atendimento a uma situação, socorro ou serviço público, plenamente preparado,
instruído e informado sobre como atuar, terá uma seqüência de ações a cumprir. Desnecessário seria lembrar quão difícil
é ao elemento de controle (Oficial ou Supervisor de Serviço) a mentalização de novos materiais e equipamentos
disponíveis nos mais diversos pontos da Unidade de Combate. A informática é a forma ideal, com nossas freqüentes e
diuturnas informações ao banco de dados, de estarmos a par da real situação de nossa profundidade de apoio ao
elemento de frente – aquele que aguarda o apoio da retaguarda (medidas administrativas com destino a
operacionalidade).
Neste momento, será sentida a capacidade do elemento no comando da operação em selecionar todos os fatos
apresentados e, baseado nos dados e experiências já estudadas como corretas, adotar a decisão ideal para o seu
problema. Aí dar-se-á, de forma embasada em conhecimentos profissionais e científicos, o início da atuação
propriamente dita.
Vendo-se sob novo enfoque, iremos transformar a informação na nova fonte de alternativas aos elementos de preparo
para a prevenção tanto construtural (conjunto de medidas preventivas anteriores à construção ou reajuste de prédios.
Exemplo: paredes mais resistentes ao calor), como operacional (medidas preventivas no sentido de reunir condições
para combater provável sinistro, possuindo equipamentos ou elementos treinados no manuseio e salvamento. Exemplo:
prédios com extintores de incêndio e mangueiras; fábricas com Brigadas de Incêndio devidamente instruídas e
equipadas). Naquela – prevenção construtural – veremos os estudos de resistência de materiais, estruturas, vias de
escape, ventilação, hidráulica e demais componentes, onde teremos uma agilização de inter-relacionamento de variantes
que somarão para uma mais eficaz prevenção, baseada na constante coleta e análise de dados informativos, os quais,
após lançados a um banco de dados, trarão a tão estimada e desejada eficiência preventiva.
Na prevenção operacional, as mais variadas informações sobre atitudes e formas de utilizarmos os meios iniciais de
combate disponíveis (extintores de incêndio, caixas de incêndio com mangueiras – principalmente em prédios muito
elevados) levar-nos-ão a um potencial operante que trará a citada eficiência, já agora verificada de um ângulo mais
prático, no sentido de sua utilização mais freqüente e direta no ataque aos sinistros.
Partiríamos, a seguir, para o campo da reunião de meios necessários à consecução de nossa proposição, idéia esta que
já está em fase de estudo e com implantação experimental no campo das atividades de Policiamento Ostensivo.
Iniciaríamos com a preparação de informações que nos interessam para alimentarmos o nosso banco de dados,
selecionando-as de acordo com o destino que terão. Essas informações seriam classificadas segundo os setores:
Preventivo (construtural e operacional), Administrativo (apoio, reserva e reforço), Operacional (prontidão, reserva,
atuação, riscos, itinerários, comunicações, mobilização de pessoal, comando e reforço).
Nessa estruturação, durante a instrução e preparação de elementos de coleta de dados, necessita-se de homens
experientes na atividade diária da Unidade de Combate e interados no setor preventivo, que saberão detectar e analisar,
nos locais em que atuarão na pesquisa, as reais informações solicitadas, enriquecendo-as com dados que, porventura,
não tenham sido lembrados mas que a vivência mostra necessários.
Lógica é a prioridade de que esses agentes possuam uma firmeza de credibilidade, pois eles serão os coletores de
dados para o nosso banco de informações.
Ainda no campo de pessoal, lembramos a necessidade de utilizarmos elementos com destacada desenvoltura no
manuseio e preparação de documentos e criteriosa organização para auxiliar ao agente coordenador. Este selecionará,
avaliará, analisará, interpretará e inter-relacionará estas informações com o principal objetivo de processá-las no banco
de dados e difundi-las de acordo com a necessidade verificada.
Juntamente com o agente coordenador, atuarão, ainda, elementos que auxiliarão, através da utilização de tabelas,
gráficos, fontes de consulta técnica, bem como legislação e regulamentos e regulamentos próprios da Unidade de
Combate.
Este auxílio visa ao enriquecimento da informação para que o estudo dos dados a serrem lançados e utilizados no banco
possam facilitar e agilizar o inter-relacionamento.
Necessária torna-se a presença de elementos que saibam preparar e operar o banco de dados, tanto antes, como no
momento do fato, salientando-se a reestruturação do programa, caso haja falhas, novos fatos ou “modus operandi” nos
sinistros encontrados.
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Concluímos que a preocupação na preparação de
informações – com o auxílio da informática -, após
suas coletas e processamento, levará a um estudo
criterioso da situação; um estudo que desenvolverse-á no planejamento e, necessariamente, terá
linhas de ação apresentadas e sugeridas pelas
forças seccionadas do grande Estado-Maior. Estas
linhas de ação, por conseqüência, fundamentarão e
darão subsídios necessários para a decisão do
Comandante no momento final, onde a ele caberá a
ação determinante do sucesso da operação, tanto
em sinistros, como em calamidades.
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ARQUIVO
A PROJEÇÃO HISTÓRICA DA BRIGADA MILITAR NO CENÁRIO POLÍTICO RIO-GRANDENSE
Dando prosseguimento à publicação episódica do livro de autoria do Tem Cel SILVEIRA, passamos à narrativa do
segundo capítulo desta obra inédita.
Antonio Silveira da Silva
Tem Cel PMCAPÍTULO II

A REVOLUÇÃO FEDERALISTA
1.1 - Júlio de Castilhos novamente no governo
As paixões e os sentimentos pessoais, influenciados fortemente pelas alternativas políticas, exasperavam-se cada vez
mais, tornando agudas as relações de convivência dos grupos detentores do poder de mando no Estado.
Em ambiente assim, bastante conturbado e violento, com iminência de revolução, Júlio de Castilhos foi eleito, após
movimentado pleito, para a presidência do Estado, tendo sido empossado no dia 25 de janeiro de 1893.
Decorridos apenas dez dias, o Rio Grande do Sul era invadido, pela fronteira de Bagé, por fortes contingentes
revolucionários comandados pelo caudilho Gumercindo Saraiva e pelo general João Nunes da Silva Tavares.
1.2 - Causas e caráter da revolução
O programa do novo Partido Federalista, do qual faziam parte alguns republicanos dissidentes, era diametralmente
oposto à plataforma republicana presidencialista. Pode o mesmo ser considerado, se enfeixado em um único instrumento
doutrinário, como a causa clássica da revolução de 1893.
O parlamentarismo de Silveira Martins era interpretado como sinônimo de restauração da monarquia, circunstância essa
que constitui a maior arma política utilizada por castilhistas e florianistas contra os partidários de Silveira Martins.
A Revolução Federalista, com seus princípios ideológicos que procurava implantar na República, tinha por fim imediato à
deposição de Júlio de Castilhos do governo rio-grandense, a revogação da carta constitucional de 14 de julho de 1893,
considerada ditatorial. Entretanto a revolução foi mais longe, pois seus promotores pensaram até na deposição do
próprio Presidente da República, marechal Floriano Peixoto, chegando a agir nesse sentido.
Entretanto, estourada no Estado, não restam dúvidas que ela surgiu do antagonismo político existente entre os grandes
chefes Júlio de Castilhos e Silveira Martins. Em torno desse antagonismo exercitavam-se as paixões, o orgulho pessoal
e o desejo de poder.
Assim a revolução eclodia sob a égide de contrariedades políticas, se prolongaria por mais de dois anos, amparada na
amplidão dos descampados, nos esconderijos das coxilhas e na facilidade de emigrar, sem prejuízo, para os países
vizinhos, onde os revolucionários descansavam tranqüilamente, refaziam suas fileiras e se abasteciam de material
necessário à guerra. Sem essa cumplicidade, é certo, os rebeldes jamais chegariam a se constituir elementos capazes
de operações militares regulares e demoradas e o desiderato de cada um teria abortado por completo, à míngua de
recursos materiais e humanos.
A revolução federalista foi, indiscutivelmente, uma das mais sangrentas da história do Brasil e também um atestado
eloqüente da presença contínua do Rio Grande do Sul nos grandes eventos nacionais.
Foi ela farta de alternativas, com lances entrecortados por atos de heroísmo e de vandalismo contra a pessoa humana;
suas batalhas revelaram a heroicidade peculiar e a bravura inconteste dos gaúchos, que se extravasavam nos dois
campos antagônicos, empenhados na acirrada contenda.
O que dizer da bravura de Carlos Teles no memorável sítio de Bagé?
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O que dizer do estoicismo daqueles valentes da Divisão do Norte, que em marchas forçadas percorreram os intrincados
sertões de Santa Catarina, desprovidos de alimentos e castigados pela intempérie? Que dizer do grande condutor de
homens que foi Gumercindo Saraiva, campeador astuto que iniciou nas andanças guerreiras à frente de suas infatigáveis
tropas no sul do Estado e foi até ao norte do Paraná, de onde regressou para tombar no Carovi, depois de percorrer mais
de três mil quilômetros?
O que dizer da bravura de Fabrício Pilar, herói sacrificado no campo da luta e da tenacidade e discernimento bélico de
Bento Porto?
Infelizmente a revolução deu notoriedade a um sinistro tipo de eliminação da criatura humana: a degola Dir-se-ia que a
degola refletia a realidade da época e que era a forma mais simples de eliminar o adversário, sem depender de munição.
Contudo, toda a forma de eliminação da pessoa deve ser condenada e mais ainda, quando é feito com perverso prazer e
sem nenhuma necessidade. Tal fenômeno,, característico da revolução de 1893, explica-se pelo fato de que funções
subalternas e até de maior responsabilidade, eram, nas tropas em confronto, confiadas, muitas vezes, a indivíduos
facinorosos e sanguissedentos, difíceis de controlar e que não desperdiçavam as ocasiões para liberar seus instintos
homicidas. É que a partir de 1892 passou a ser muito ativa a participação nesses singulares eventos, do elemento
campeiro, obscuro e anônimo, que acobertava suas ações à sombra dos pró-homens, cuja autoridade não deveria, em
hipótese alguma, ser contestada.
1.3 - Epítetos
Alguns epítetos serão utilizados no desenrolar dos relatos, referindo-se aos protagonistas da revolução.
Os termos federalistas e maragato serão usados amiúde, qualificando os revolucionários. Mas qual a relação existente
entre os dois termos? Os mesmos muitas vezes são tomados como sinônimos, porém na realidade não chegam a sê-los.
Na época da revolução, quando as paixões partidárias dividiram o Rio Grande do Sul em dois campos antagônicos, de
um lado os republicanos presidencialistas sob a chefia de Júlio de Castilhos, e de outro lado os parlamentaristas, sob o
comando de Silveira Martins, a imaginação popular, que sempre soube fazer uso dos recursos do humor e da sátira,
crismou-os respectivamente “pica-paus” e “maragatos”. O epíteto “federalista”, servia para, além de designar o partido
que se opunha à República Presidencialista, qualificar os revolucionários no plano das idéias.
Mas, porque também o epíteto maragato? Em que origem se estribava o batismo extravagante e esdrúxulo. Na
concepção dos republicanos governistas significava gente que devia ser posta de lado. Entretanto, não foi difícil colher a
razão no plano periférico, no dizer de Manuelito de Ornelas.
Quando as forças revolucionárias de Silva Tavares transpuseram a fronteira, egressas do Uruguai, aos seus
contingentes incorporou-se Gumercindo Saraiva. O famoso caudilho, cuja nacionalidade foi posta em dúvida, se
brasileira ou uruguaia, era de família castelhana, do Departamento de São José. Os revolucionários de Silva Tavares,
como os acaudilhados de Gumercindo, carregavam divisas vermelhas nos chapéus; num requinto à exteriorização de
seu exaltado idealismo, todos eles bordaram sobre as fitas encarnadas os ardorosos e expressivos dísticos: “tudo pela
liberdade”, “liberdade ou morte”.
Compreendia-se o vermelho como o símbolo universal das rebeliões, porém aquelas legendas douradas e hiperbólicas
davam idéia do espírito diferenciado daqueles combatentes, pois denotavam a paixão pela aventura e orgulho pela raça.
A maioria dos soldados de Gumercindo eram nascidos em São José, departamento do Uruguai onde se haviam
localizado os imigrantes espanhóis, vindos em princípios do século XVIII e procedentes da província de La Maragateria.
Os descendentes de tais imigrantes em pouco tempo alastraram-se pela fronteira livre, de linhas secas. Esses
maragatos uruguaios conservaram, na América, os mesmos costumes de origem, o mesmo espírito de aventura e o
narcisismo característico da raça.
Aos acampamentos de Tavares, chegaram os maragatos ostentando como haviam feitos seus avós nos primórdios do
século XVIII, aquelas divisas vermelhas com letras douradas, com algumas traduzidas para a língua do país onde
vinham combater, outras na própria língua de origem.
Os castilhistas não tiveram dúvidas: para eles os rebeldes de Tavares e dos demais chefes revolucionários eram
maragatos, significando invasores estrangeiros, mercenários de um caudilho uruguaio a serviço da bandeira
parlamentarista de Silveira Martins. Mal sabiam os legalistas que a partir do momento em que passaram a chamar os
adversários de maragatos estavam batizando, como no caso dos “farrapos”, homens que haveriam de honrar, pela
bravura e pelo idealismo as tradições de altivez e independência da gente do sul.
2. O PERFIL GUERREIRO DAS UNIDADES DA BRIGADA MILITAR
2.1 - O 1.º Batalhão de infantaria
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Criado e organizado em 21 de outubro de 1892, o 1.º BI, hoje o 1.º BPM, é a mais antiga unidade da Brigada Militar.
Como as demais unidades, o 1.º BI já pela sua própria denominação tinha uma estrutura essencialmente militar.
O 1.º Batalhão da Infantaria foi à unidade que mais marchou e contra-marchou na Revolução Federalista. Deste modo
caracterizou-se o Batalhão por grande mobilidade, realizando inúmeras diligências, guardas especiais e segurança de
transporte e bagagens de unidades co-irmãs.
Integrou o 1.º Batalhão a famosa Divisão do Norte, onde seus homens arrostaram todas as vicissitudes de uma
temerária empresa-militar em que as condições eram totalmente adversas e que somente foram superadas mercê do
incomparável brio militar que todos eram portadores.
2.2 - O Regimento de Cavalaria
O 1.º Regimento de Cavalaria, hoje 1º Regimento de Polícia Montada, foi organizado em 10 de novembro de 1892.
Como se vê o Regimento foi criado e organizado em ambiente de conturbação da ordem, sendo exigido quando seus
quadros ainda não estavam preenchidos. A cruel revolução, encontrou-o, porém, altaneiro e combativo, com seus
homens cônscios da responsabilidade de defender o governo legal.
No dia 11 de novembro o Regimento, organizado no anterior, já recebeu ordem de estar pronto, a fim de seguir para
Cacequi. Partiu a unidade de Porto Alegre no dia 12 e chegou a seu destino no dia 14, acampando próximo à estação da
Viação Férrea. Era a primeira de uma série ininterrupta de marchas forçadas, que seriam uma constante na vida do
aguerrido Regimento, em toda a violenta revolução.
Para assumir o comando da unidade foi nomeado o capitão do Exército Nacional, Fabrício Batista de Oliveira Pillar um
moço culto, arrojado, dotado de invulgar coragem em ação de campanha. No dia 26 do mesmo mês Pillar assumiu em
Cacequi suas elevadas e importantes funções. Seria o legendário comandante que jamais voltaria do campo de luta. A
indicação de tal oficial veio ao encontro das necessidades do Regimento, ante a realidade da época de sua criação. Isso
porque desde cedo imprimiu em seus comandos a chama de seu temperamento dinâmico e altivo. O Regimento tornouse assim o verdadeiro reflexo de seu chefe, pois que seus homens, com ousadia e arrojo ativaram-se aos seus
combates, colocando bem alto os superiores interesses do governo do Estado.
2.3 - O Batalhão de Infantaria
Organizado em 15 de fevereiro de 1893, o 2.º Batalhão de Infantaria teve como primeiro comandante o capitão do
Exército Nacional Cipriano da Costa Ferreira, comissionado na mesma data no posto de tenente coronel.
Palmilhando quase todo o território gaúcho, em constante perseguição ao inimigo da República Presidencialista, o 2.º
Batalhão acabou cobrindo-se de glórias especialmente no memorável recontro de Traíras, extraordinário feito militar,
marco da distinta bravura de seus homens e legado de valor inestimável que enriquece sobremaneira as tradições
guerreiras da Brigada Militar.
2.4 – O 3.º Batalhão de Infantaria
O 3.º Batalhão de Infantaria foi organizado em 19 de julho de 1893, sendo o seu primeiro comandante o capitão do
Exército Nacional Tito Pedro Escobar, comissionado no posto de tenente coronel. O Batalhão foi criado e organizado em
plena Revolução Federalista partindo de imediato para o campo da luta. Como registro especial convém assinalar que o
batalhão marchou para a Revolução com seus homens montados a cavalo, embora a unidade fosse de Infantaria.
Quando, em plena Revolução, os homens do batalhão foram obrigados a abandonar suas montarias, pensava-se que se
rebelariam, pois os cavalos e os arreios eram objetos muito caros aos habitantes da campanha, do qual a maioria
provinha. Os homens, no entanto, resignados e disciplinadamente, embora com pesar, assistiram a queima de seus
arreios, e a pé, passaram a marchar com a mesma determinação, demonstrando acendrado espírito patriota e
devotamento à causa republicana. Eram assim os bravos do 3.º Batalhão e de homens desta estirpe só poder-se-ia
esperar os maiores heroísmos que haveriam de praticar, que na estóica marcha da Divisão do Norte pelos sertões de
Santa Catarina, quer nos encarniçados combates dos quais participaram.
Neste perfil do Batalhão, com leve caracterização da unidade na Revolução em foco, mister se torna à lembrança do
velhos Domingos, um barqueiro que transpôs sucessivamente sobre o rio Canoas os seus homens e que viria a perecer
mais tarde quando seu barco soçobrou e ele, extenuado não teve forças para resistir e acabou arrastado pela forte
correnteza. Como preito de gratidão cabe ao 3.º batalhão emoldurar suas gloriosas tradições com a humilde porém
estóica imagem do velho Domingos, figura carinhosamente obrigatória das páginas da história.
2.5 - O 1.º e 2 .º Batalhão de Infantaria da reserva
Os dois Batalhões de Infantaria da reserva forma criados e organizados na mesma data, isto é, em 10 de novembro de
1892 e juntos atuaram quase sempre, destacando-se nos rudes combates do Salsinho, Piraí e Serrilhada, quando foram
a alma das Forças Republicanas.
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O 1.º Batalhão teve como comandante o tenente coronel Utalis Lupi, que após percorrer a fronteira Sul do Estado, dando
combate às imensas forças federalistas na primeira fase da Revolução, acabou perecendo no combate de Rio Negro,
quando foi atingido por uma bala no peito.
Envolvido traiçoeiramente em Rio Negro, o 1.º Batalhão resistiu galhardamente ao cerco que lhe foi imposto, sendo seus
homens vítimas da hecatombe que manchou a Revolução Federalista, fazendo a merecer o triste qualificativo de
“instituição de banditismo”.
O 2.º Batalhão teve como primeiro comandante o tenente coronel Alfredo Varela e posteriormente o major Afonso Emilio
Massot, à imagem do qual se amoldou, tornando-se extraordinária peça de manobra das forças legais em operações ao
longo da linha divisória.
Ao final da Revolução destacou-se o 2.º Batalhão como unidade integrante da guarnição de Bagé, cidade chave da
fronteira e alvo constante da mira dos federalistas.
2.6 - O 1.º Regimento de Cavalaria da Reserva
A legenda da Brigada Militar não deve prescindir da presença do inolvidável 1.º Regimento de Cavalaria, da reserva.
Criado e organizado em 15 de julho de 1893, teve como primeiro comandante o tenente coronel Antonio Fernando dos
Santos. No entanto, poucos dias após a sua organização, o Regimento passou a ser comandado pelo major fiscal José
Bento Porto, que logo foi promovido a tenente coronel, assumindo e efetivado no cargo.
O 1.º Regimento de Cavalaria, da reserva, juntamente com o Regimento do serviço ativo, constitui importante peça de
manobra da lendária Divisão do Norte. Com ela marchou impávido pelos sertões de Santa Catarina em perseguição a
Gumercindo Saraiva e atingiu o ponto culminante de sua participação da duras refregas na batalha de Carovi, quando
ainda junto com o regimento da ativo, fez o serviço de extrema vanguarda das forças republicanas. Nesta memorável
batalha o regimento sustentou o peso do ataque federalista quando este obrigou o Regimento da ativa a recuar, e sua
atuação foi tão decisiva, que o tenente coronel José Bento Porto foi declarado oficialmente o “vencedor do Carovi”.
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POLICIAMENTO
AS EGURANÇA PÚBLICA EM PORTUGAL

Neste artigo, o autor expõe características da estrutura de segurança pública existente em Portugal, tentando
relacioná‑las com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Algumas comparações valem, também, para a nossa
Brigada; outras, nem tanto. Importante, porém, é considerarmos que trata‑se de uma polícia certamente mais evoluída
que a nossa e de uma nação com grande semelhança cultural ao nosso povo.
Ten Cel PMRJ Carlos Alberto Fernandes Neves
Em Portugal existem duas organizações policiais – a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional
Republicana (GNR), ambas fardadas, ambas atuando em todo território nacional, ambas executando missões de polícia
preventiva, repressiva e judiciária. Como as funções são idênticas vige o critério da territorialidade, adotando também
nos sistemas policiais de outros países da Europa. Assim, a PSP atua nas cidades, onde a população ultrapassa 20 mil
habitantes, e a GNR, na área rural, nos pequenos povoados e nos postos de fronteira.
A Polícia de Segurança Pública constitui um organismo militarizado subordinado unicamente ao Ministério da
Administração Interna. A Guarda Nacional Republicana é um corpo militar que executa missões de polícia. Faz parte das
Forças Militares de Portugal e está portanto subordinada ao Ministério da Defesa e também ao Ministério da
Administração Interna, em virtude da função policial que desenvolve no campo.
A ORIGEM COMUM
Há 500 anos, no dia 12 de setembro de 1883, D. Fernando fez publicar o primeiro documento instituindo um sistema de
segurança pública: o corpo de quadrilheiros que tinha por função “proteger os cidadãos, os seus haveres e representar
na rua a Lei do Reino”.
O Rei D. Afonso V, reconhecendo o valor dos Quadrilheiros, concede-lhes favores e garantias em 1460.
Para conter a onda de crimes e fazer frente aos “desvairados loucos”, D. Sebastião, por volta de 1570, divide Lisboa em
bairros e nomeia para cada um deles um Oficial de Justiça, com poderes discricionários. No início do século XVII os
cronistas registravam: “todas as noites se cometem mortes e roubos, que pelo hábito, já parece que matar é cortesia e
furtar modéstia”.
Após o terremoto de 1755 o Marquês de Pombal criou a Intendência Geral da Polícia da Corte e Reino. Em 1801 surgiu
o Corpo de Guarda Real de Polícia com o efetivo de 1.200 homens de Cavalaria e Infantaria.
Foi à imagem e semelhança desse Corpo que D. João, o Príncipe Regente, criou no Rio de Janeiro, a 13 de maio de
1809, a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, constituída de 218 homens, distribuídos por três companhias de
Infantaria e uma de Cavalaria.
Assim, idêntica organização policial, cuidava, na Corte e na Colônia, da segurança pública. Só alguns anos após a nossa
Independência, por motivos políticos, tanto em Lisboa quanto no Rio de Janeiro, determinavam modificações no sistema
policial. Lá o Corpo da Guarda Real de Polícia, em 1834, transforma-se na Guarda Municipal. Aqui a Divisão cede lugar,
em 1831, ao Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Mas até as novas denominações mantiveram a semelhança
inevitável que há em dois ramos nascidos do mesmo tronco. Em 1910, a Guarda Municipal Portuguesa dá origem à
Guarda Nacional Republicana.
Do Corpo de Polícia Cívica, em 1927, surge a Polícia de Segurança Pública e nós (PMRJ) desde 1920 já tínhamos a
denominação de Polícia Militar.
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PSP
file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev06/materia6.htm

1/4

03/01/2020

materia6

A Polícia de Segurança Pública dispõe de um Comando Geral, com sede em
Lisboa, ao qual estão subordinados – 18 Comandos Distritais (não esquecer que
a República Portuguesa é um Estado Unitário e a divisão territorial é em
Distritos) além de 4 Comandos Regionais, nos Açores e na Madeira.
O Comando Geral é formado por uma Comandante-Geral, um 2.º ComandanteGeral e um EM.O Estado-Maior se constitui de Repartições (correspondentes às
nossas seções do EM) e Chefias de Serviços. Estas compreendem: Gabinete de
Estudos, Serviço de Transmissões, Serviço de Material, Serviço de Intendência,
Conselho Administrativo, Serviço de Saúde, Serviço de Obras e Instalações,
Serviço de Relações Públicas e Formação de Comando.
Estão ainda subordinados ao Comando Geral, a Escola Prática de Polícia, com
sede em Lisboa, o Corpo de Intervenção (correspondente ao nosso BPChq),
com sede em Lisboa, a Escola de Formação de Guardas, com sede em Torres
Novas e o Grupo de Operações Especializadas. Os Comandos Distritais, além
do Comando e dos Serviços Administrativos, contam ainda com Serviços Gerais
Técnicos e Operacionais, Serviços de Investigação, Serviços de Fiscalização,
Serviços de Emergência e prestação de socorros a doentes sinistrados na via
pública. O policiamento ostensivo e o policiamento de trânsito são executados a
partir de Divisões (que correspondem aos nossos Batalhões de Polícia Militar).
Essas Divisões se subdividem em Seções, Esquadras, Postos e Subpostos.
UNIDADES ESPECIALIZADAS DA PSP
O Corpo de Intervenção é uma unidade de polícia preparada e equipada para controle de distúrbios.
Atua em qualquer ponto do território português, sob as ordens do Comando Geral “tendo em vista a garantia da
segurança das pessoas e seus haveres”.
Pode também o Corpo de Intervenção reforçar o policiamento em casos nos quais se presuma a possibilidade de
perturbação da ordem e nos quais se admite serem insuficientes às forças de Comandos Distritais. Ainda protege e
auxilia a população em casos de sinistro grave e calamidade pública.
O Corpo possui um Código de Honra próprio e ostenta com orgulho a sua divisa: “POR MAIORIA DE RAZÃO”.
Já o Grupo de Operações Especiais é uma unidade que se destina a ações antiterroristas e pronta para atuar em
qualquer parte do país. Está magnificamente instalado na Quinta das Águas Livres, em Queluz, num pelo prédio em
meio a uma vasta área, afastada do centro urbano. Dispõe de equipamento dos mais modernos e treina
permanentemente as diferentes modalidades de intervenção próprias a sua destinação. Na vasta e moderna área de
instrução são criadas com a maior exatidão possível as diferentes situações de emprego. Dispõe até mesmo de um
avião de passageiros para treinamento de ações anti-seqüestros. Não há dúvida de que é um dos melhores Grupos de
Operações Especiais da Europa e impressiona profundamente pela segurança técnica com que age, pela coragem com
que se empenha e pelo realismo que emprega na instrução de seus homens.
O ENSINO E A INSTRUÇÃO
Dispõe a PSP de duas unidades-escola. A Escola Prática de Polícia que se destina a organizar e ministrar cursos para
promoção às várias graduações da carreira policial. Desenvolve também estágios de especialização. Assemelha-se ao
nosso Centro de Especialização e Recompletamento. A Escola de Formação de Guardas, que corresponde ao Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMERJ, é o centro de instrução de alistados, onde é ministrada a instrução
básica de polícia para os incorporados, os quais, após o estágio de instrução de 7 a 9 meses, são designados guardas
da PSP.
MISSÃO
Compete a Polícia de Segurança Pública as mesmas funções que desempenha a PMERJ e mais a função de polícia
judiciária, “exercendo a ação processual e penal dentro dos limites e atribuições legais”. As atividades de polícia
judiciária são desenvolvidas nas Seções de Inquérito, chefiadas por um Comissário Principal da PSP.
O atendimento ao público é feito prontamente, inclusive com serviços médicos de urgência, através do Serviço Nacional
de Socorro ou como eles preferem denominar “o Serviço 115”, número telefônico que aciona a polícia em todo o país. As
estatísticas divulgadas pela PSP demonstram que no período de 1975 a 1980 a prestação de socorros médicos pela
Polícia vem aumentando enquanto os ilícitos penais diminuem.
O efetivo da PSP é de 16.127. Desse total, 108 são oficiais do Exército que desempenham as funções de Comando,
Direção e Estado-Maior. As funções tipicamente policiais compreendem as seguintes categorias:
file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev06/materia6.htm

2/4

03/01/2020

materia6

- Comissários Principais – 27
- Primeiros Comissários – 99
- Segundos Comissários – 83
- Chefes de Esquadra – 334
- Subchefes Ajudantes – 92
- Subchefes – 1.831
- Guardas Masculinos – 12.876
- Guardas Femininos – 315
- Funcionários Civis – 365

A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
O Comando Geral da GNR está sediado em Lisboa. Ela possui também quatro batalhões operacionais com sede em
Lisboa, Porto, Coimbra e Évora. Dispõe ainda de um Centro de Instrução, um Batalhão de Reserva, um Regimento de
Cavalaria e uma Brigada de Trânsito.
As praças são conscritos que recebem instrução nas próprias unidades onde são incorporados. A oficialidade é formada
por oficiais da reserva do Exército, que para estarem aptos a desempenhar ações de polícia, fazem um curso no Centro
de Instrução, em Lisboa, durante um ano.
MISSÃO DA GNR
Como a PSP, a Guarda Nacional Republicana desempenha as mesmas funções que a PMERJ, completadas pela função
de polícia judiciária nas áreas geográficas sob sua responsabilidade. Para tanto dispõe também de Seções de Inquérito,
entregues à chefia de Capitães. Atende ao público através do “Serviço 115”.
Em algumas penitenciárias a GNR é responsável pela guarda externa do estabelecimento.
IDÉIAS BÁSICAS
A fim de transmitir com a maior fidelidade o pensamento dominante nas Forças de Segurança portuguesas,
transcrevemos parte do texto publicado em 1981 pela própria PSP através do seu serviço de Relações Públicas, órgão
do Comando Geral:
“A defesa dos direitos da comunidade portuguesa pelas Forças de Segurança não é repressão, é sim, impedir a atuação
de comportamentos e condutas marginais. Com o advento do 25 de abril, houve uma alteração das pautas de agressão
e confundiram-se estas com atuações repressivas de conotação política. Este fato impede, muitas vezes
intencionalmente, a defesa dos interesses da comunidade nacional.
As Forças de Segurança são o instrumento do controle social na medida em que defendem a sociedade.
Defendem esta, ao assegurarem o seu funcionamento normal, com autoridade e disciplina, o que é evidente, não
convém a todos os seus membros marginais ou não.
As Forças de Segurança só têm um papel de impedimento de condutas marginais, com recurso à violência em última
instância, pois a sua atuação principal deve ser de natureza persuasiva.
Sem ordem nas cidades e vilas (pólos urbanos), e nas Zonas Rurais, não há sistema político, econômico e ou social, que
assegure as condições mínimas necessárias para a sobrevivência de uma comunidade humana suficientemente
organizada.
Hoje em dia, já não há mais só duas maneiras de governar os homens; partindo ou cortando cabeças.
Existe uma nova maneira, e esta chama-se INFORMAÇÃO.
Partimos de dois grandes princípios básicos:
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1 - Os públicos devem ser informados.
2 - Os interesses dos públicos devem ser respeitados.”
BIBLIOGRAFIA
História da PMDF – 1.º Volume. Tip da PM, Rio. 1925.
Publicação do Serviço de Relações Públicas da PSP – Lisboa. 1981
Relatório de Viagem – Curso Superior de Polícia Militar – Rio. 1983.
(Transcrito da REVISTA DA POLÍCIA MILITAR, Nº 2, Março de 1984. Órgão Oficial da Secretaria de Polícia Militar do
Governo do Estado do Rio de Janeiro).
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PESQUISA
O EMPREGO DE RECURSOS HUMANOS
A insuficiência de efetivos continua sendo para as Polícias-Militares um dos problemas cruciais. Não raras vezes, ouvese falar das dificuldades encontradas em compatibilizar o pessoal empregado na atividade-fim e atividade-meio.
Entretanto, até o presente momento, se desconhece a existência de critérios que definam de forma racional o emprego
de efetivo no policiamento ostensivo.
Cap PMPR Moacir Lobo
Cap PMPR Edney Cesar Pereira Moraes
Cap PMRS Santos Roberto Rocha
Cap PMPR Gilberto Girardello
1 - Introdução
Este trabalho, apresentado no final do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) de 1981, na Polícia Militar do Paraná
(PMPR) pelos Cap PMPR Moacir Lobo, Cap PMPR Edney Cesar Pereira de Moraes, Cap PMRS Santos Roberto Rocha
e Cap PMPR Gilberto Girardello, visa a preencher uma lacuna existente nas PM, dando um novo enfoque ao tema de
emprego de efetivos. Antes, entretanto, é necessário que se faça uma rápida descrição do contexto em que o trabalho
veio se inserir na época.
A PMPR em 1979 iniciou estudos para implantação do Sistema Modular de Policiamento Urbano, o qual tinha como
célula o Posto Policial de Socorro Familiar (PPSF) [1] , popularmente denominado MÓDULO.
Esse Módulo, célula do Sistema, é constituído de:
- um espaço geográfico, perfeitamente delimitado, que deve ser policiado;
- um efetivo de quatro Grupos Policiais Militares (GPM) para executar o policiamento;
- um Grupo de Recomplemento com a finalidade de manter fixo o efetivo disponível para o policiamento;
- uma viatura dotada de rádio;
- um posto policial estrategicamente localizado na região se ser policiada;
- um Grupo de Comando;
Além das características estruturais acima, o Sistema apresentava outras características que foram fundamentais para o
desenvolvimento deste trabalho. Entre estas destacam-se:
- o Sistema mantém em serviço um GPM, de efetivo fixo, em cada turno;
- a escala de serviço, mensal e fixa, permite verificar, a qualquer momento, quando cada GPM estará de serviço, em
instrução ou de folga;
- o Sistema preconiza três modalidades de jornada de trabalho, cada uma com composições de turnos diferentes,
competindo a Unidade selecionar uma delas para uso.
Essas características motivaram os autores a selecionar o tema “Emprego de Recursos Humanos no PPSF” como
conteúdo do trabalho de conclusão do CAO/81.
2. OBJETIVOS
Verifica-se, através das características citadas, que os PPSF possuem um efetivo fixo no policiamento, em cada turno de
serviço. Essa realidade permitiu que fossem levantadas duas questões:
1)

Estaria sendo desconsiderada a existência de flutuações de carga de trabalho em determinados horários e locais?

2) Estariam, os Criadores do Sistema Modular, deixando de reconhecer o possível aumento de eficiência resultante de
uma distribuição mais adequada do efetivo às necessidades de policiamento?
O trabalho, que durante todo o seu desenrolar foi acompanhado dessas duas expectativas, teve como seus objetivos
fundamentais:
- Verificar se a troca de turnos de serviço estava ocorrendo nos melhores horários, face às necessidades do serviço.
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- Otimizar, se necessário, a distribuição do efetivo em função dos acontecimentos que exigem a ação do policial.
O emprego deste metodologia permitirá, a longo prazo, além de atingir os objetivos citados, ESTABELECER UM
REFERENCIAL PARA O EMPREGO DE PESSOAL NO POLICIAMENTO OSTENSIVO.
3. A METODOLOGIA
3.1 Observações preliminares
No Brasil, até o presente momento, o emprego do efetivo disponível no policiamento ostensivo é feito a partir de ma
presunção da necessidade dos serviços policiais.
A metodologia utilizada neste trabalho, calcada em bibliografia estrangeira, mais especificamente norte-americana, não
emprega diretamente o EFETIVO DISPONÍVEL mas, a FORÇA DE TRABALHO DISPONÍVEL para o policiamento. A
diferença entre empregar o efetivo e a força de trabalho está a unidade de medida utilizada. No primeiro caso, a unidade
é o número de homens utilizados enquanto no segundo, a unidade refere-se ao número de horas trabalhadas pelo
efetivo.
3.2 Limitações
A realidade operacional do Sistema Modular apresentou limitações que influenciaram o desenvolvimento do trabalho.
Entre elas citamos:
- as formas de ação adotadas no patrulhamento eram o “atendimento de ocorrências policiais” e o “policiamento
preventivo” (1);
- apesar dos Módulos possuírem registro das ocorrências foi necessário organizá-las para uso (2).
3.3 Etapas do trabalho
A fim de atender os objetivos propostos e responder às questões suscitadas desenvolveu-se o tema em duas etapas:
- seleção da melhor alternativa de horários para troca de turnos de serviço (seleção de turnos);
- distribuição do efetivo por turnos de serviço.

3.4 A coleta de dados
As duas etapas do trabalho fundamentaram-se em dados colhidos através de pesquisa de campo. A 1ª etapa teve por
base o levantamento das ocorrências policiais atendidas no período de um ano, enquanto a 2ª valeu-se desses mesmo
dados acrescidos de uma pesquisa realizada a respeito do policiamento preventivo (1).
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3.5 Da amostra
Curitiba possuía na época dezesseis módulos. Esses módulos foram distribuídos em três classes, de acordo com suas
características sócio-econômicas, escolhendo-se, a seguir, um módulo de cada classe para realização da pesquisa.
Os módulos escolhidos foram o da Praça Tiradentes, do bairro Santa Cândida e o do bairro Jardim Social.
3.6 Da fonte
Os dados sobre as ocorrências policiais foram retirados dos livros de registro dos módulos acima citados, abrangendo o
período de um ano.
Os dados referentes ao policiamento preventivo foram coletados através de questionários aplicados a todos os oficiais e
sargentos do PPSF escolhidos. Tais questionários visaram a levantar os locais de riscos dos módulos e o tempo
consumido em policiá-los.
4. A SELEÇÃO DE TURNOS DE SERVIÇO
4.1 Observações preliminares
A 1ª etapa do trabalho – seleção de turnos de serviço – realizada nos módulos da Praça Tiradentes, do bairro Santa
Cândida e do bairro Jardim Social significou, na prática, o emprego do mesmo método três vezes, correspondendo a
cada repetição a um dos módulos em estudo.
A fim de atender as limitações de espaço imposta pela Revista, apresentar-se-á, a seguir, de forma detalhada, apenas o
trabalho realizado no módulo da Praça Tiradentes.
4.2 Módulo da Praça Tiradentes: ocorrências policiais
Os dados sobre as ocorrências policiais, após coletados no livro de registro, foram organizados e apresentados no
quadro I(2). Esses dados foram distribuídos em vinte em quatro períodos de uma hora; em cada período são
apresentados a freqüência das ocorrências (por tipo de total geral) e o respectivo percentual em relação ao total de
ocorrências atendidas.
Verifica-se no quadro I, no período iniciado às 16:00 horas e encerrado às 17:00 horas, que foram atendidas 114
ocorrências policiais e que tal freqüência corresponde a 6,7 % do total de ocorrências.
4.3 Alternativas de turnos de serviço
Foram estudadas as quatro alternativas que constam no quadro II. As alternativas 1,2 e 4 constam no projeto do Sistema
Modular, sendo que a de número 4 estava em uso na época da realização do trabalho. A alternativa 3 foi acrescentada
pelos autores.

Em cada alternativa foi feito um estudo envolvendo as informações das ocorrências policiais, o cálculo de cargas de
trabalho de desvios. Obedecendo a seqüência abaixo:

CARGA DE TRABALHO
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CARGA
TRABALHO

MÉDIA

DE

DESVIO MÉDIO POR TURNO

DESVIO
CORRIGIDO

4.4 Módulo da Praça Tiradentes: estudo da 1ª alternativa
4.4.1 Cálculo da carga de trabalho por turno
O cálculo da carga de trabalho é o feito através do SOMATÓRIO DOS PERCENTUAIS DE CADA FAIXA HORÁRIA DO
TURNO.
A 1ª alternativa é composta de três turnos de serviços: 07:00 – 13:00 horas e 21:00 – 07:00 horas. No turno que vai das
07:00 às 13:00 horas, carga total de trabalho é 2,5 + 2,7 turno ocorreu 19,4% das ocorrências atendidas.
Nos três turnos dessa alternativa, a distribuição da carga de trabalho foi a constante no quadro III.

Baseado nos dados do Quadro I, elabora-se o gráfico I, que representa a curva das ocorrências policiais por faixas de
uma hora de duração. Nesse gráfico, a área delimitada pela curva, pelos seus limites laterais e pela abscissa, representa
a CARGA TOTAL de trabalho, ou seja, 100% das ocorrências atendidas. Da mesma forma, a área que tem por limites a
curva, os eixos verticais que passam pelos limites-horários de cada turno e pela sua abscissa, corresponde à CARGA
DE TRABALHO TURNO.
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4.4.2 Cálculo da carga média por turno
Obtidas as cargas de trabalhos dos turnos, passa-se ao cálculo das cargas médias em cada turno de Serviço. Justificase essa necessidade por dois motivos fundamentais:
- o efetivo empregado em cada turno era fixo, havendo, portanto, uma relação ainda que empírica entre eles e a carga
média do turno;
- o estudo que se está realizando exigirá, em passos futuros, o cálculo de desvios uma vez que o comportamento das
ocorrências (ver gráfico I) apresenta flutuações no decorrer da jornada.
O cálculo da carga média por turno é feito através da seguinte fórmula:
Carga média
de trabalho

=

carga de trabalho do turno
número de horas do turno

Dessa forma chega-se às CARGAS MÉDIAS constante no quadro IV.

No gráfico II são mostradas, em linhas tracejadas paralelas ao eixo das abscissas, as cargas médias em cada turno de
serviço.
4.4.3 Cálculo dos desvios em relação à carga média
Foi observado anteriormente que a curva correspondente às ocorrências policiais oscila durante o dia (gráfico I),
enquanto o efetivo empregado em cada turno é fixo. Havendo uma correspondência entre o efetivo empregado e a carga
média por turno, verifica-se que, estando a curva abaixo da carga média teremos efetivo policial em excesso em relação
às ocorrências e, quando o contrário ocorrer, teremos menos efetivo que o necessário. Em ambos os casos ocorrem
DESVIOS em relação à média e, em conseqüência, perdas da força de trabalho, seja por excesso ou por falta de
policiamento.
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O gráfico II apresenta em destaque esses desvios.

Chega-se ao DESVIO num turno de serviço, fazendo-se o somatório entre as diferenças do % das ocorrências em cada
hora do turno e a carga média do turno. Nesse somatório, desconsiderando-se o sinal, pois tanto o desvio positivo como
o negativo significa perdas.
Desvio porTurno =

(%ocorrências por hora – carga média)

Obs: desconsidera-se o sinal
No exemplo apresentado no Quadro V mostra-se o cálculo do desvio no 1.º turno da alternativa em estudo.

Após o cálculo dos desvios a situação do estudo da 1ª alternativa é constante no quadro VI.
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Observa-se no quadro VI que o maior desvio ocorre no 3.º turno. Em conseqüência, a maior perda no emprego de efetivo
também ocorrerá nesse turno. Entretanto, convém ressaltar que o objetivo dessa etapa do trabalho (1ª etapa) não é
apenas comparar desvios (perdas) entre turnos, mas selecionar a melhor entre várias alternativas de trabalho. Daí a
necessidade de se calcular o DESVIO CORRIGIDO.
4.4.4 Cálculo do desvio corrigido
As diferenças na duração e número de turnos, nas cargas médias e nos desvios das alternativas de jornada de trabalho
em estudo. Exigem o cálculo do desvio corrigido para que se possa compará-las e selecionar a melhor.
O cálculo do desvio corrigido é feito através da seguinte fórmula:

Como exemplo, observe que multiplicando-se 19,4 (carga do 1.º turno) por 4,0 (desvio no 1.º turno) e dividindo-se o
produto por 100 chega-se a 0,77 que é o desvio corrigido no 1.º turno. O desvio corrigido correspondente a 1ª alternativa
em estudo encontra-se no quadro VII.

O desvio corrigido total – soma dos desvios corrigidos de cada turno de serviço – foi 8,13. Esse valor significa que há
uma perda de 8,13% da força de trabalho em função da composição de horários para troca de turnos de serviço. As
perdas oriundas do próprio emprego dos recursos humanos serão calculadas na 2.ª etapa do trabalho.
4.5 Módulo da Praça Tiradentes: comparação entre as alternativas
Após calcular-se o desvio corrigido em todas as alternativas apresentadas no quadro II é feita a comparação e a seleção
da melhor jornada de trabalho. Os valores obtidos constam no quadro VIII.

Nesse quadro verifica-se que a 2ª alternativa é a que apresenta o menor desvio corrigido (apenas 3,82) sendo, portanto,
entre as quatro estudadas, a que apresenta a menor perda em função da composição de horários para troca de turnos.
É importante destacar que a alternativa número 4, que possui o maior desvio corrigido, estava em uso na época da
realização do trabalho.
A 2ª etapa – distribuição do efetivo por turnos de serviço – terá por base a alternativa 2 com seus quatro turnos que
iniciam respectivamente às 07:00, 13:00, 19:00 e 24:00 horas. As outras alternativas, por possuírem performances
menos qualificadas, serão desconsideradas daqui para frente.
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A fim de não alongar em demasia esta publicação, o trabalho será interrompido aqui devendo sua segunda etapa ser
publicada na próxima edição de Unidade.
NOTAS
(1) Na doutrina paranaense, “policiamento preventivo” corresponde às formas de ação no patrulhamento “inspeção de
locais específicos” e “vigilância móvel” que constavam na antiga DPO nº 4 da BM.
(2) A tarefa de coletar e organizar dados para atender as necessidades de um trabalho como este, na BM, são
preenchidas pelo Relatório nº 5 do projeto OBM (publicado no nº 4 de Unidade, p. 12 a 14).
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ADMINISTRAÇÃO
COMANDAR É ADMINISTRAR?
ADMINISTRAR É COMANDAR?
“O comando militar é tanto a prática de relações humanas, como uma ciência de tática e de conhecimentos logísticos”
Gen. Omar N. Bradley
Maj PM Luiz Carlos da Silveira
Freqüentemente se ouve dizer, no circulo dos oficiais, que um comandante deve apenas comandar e não perder tempo
com atividades administrativas; que comandar, envolve um conceito amplo de atividades voltadas ao emprego da tropa
na atividade fim; que um comandante realiza suas atribuições baseadas num trabalho de estado-maior e voltado mais
para tomadas de decisões.
Igualmente, também se ouve dizer que as atividades administrativas somente se referem à gestão de materiais, material
de saúde, alimentos e dinheiro; que administrar é um conceito restrito às atividades financeiras, de material, de saúde,
de gêneros; que um administrador desempenha suas atribuições dentro das cinco funções da administração, previstas
por Fayol, porém, conjuntamente com seus subordinados.
Decorre assim, dois conceitos de conotações e significados diferentes: comandar e administrar.
Mas, examinemos os textos dos regulamentos das organizações militares e vejamos o que dizem a respeito de
Comandar, Comando, Comandante, Administrar, Administração e Administrador.
Inicialmente, encontramos nas instruções Provisórias (101-5/ 1ª Parte) o conceito de Comandar, afirmando que é “utilizar
os recursos disponíveis, de modo que venham a contribuir para o cumprimento de sua missão”; é “planejar, organizar,
dirigir, coordenar e controlar as forças militares”; é “empregar o estado-maior e comandantes subordinados para
cumprimento desses encargos no prazo e na forma exigidos” (Cap.I).
No regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG. RI) encontramos o seguinte conceito de Comandante: “cabe a ele
(comandante) dar à tropa o seu exemplo de bom caráter e de profissional consciencioso, preparando-a moral e
tecnicamente para o desempenho de sua missão e dirigindo-a com clareza, acerto e segurança;...” (§ Único, Art. 10).
No mesmo RISG, lemos que “a todos os postos da hierarquia militar competem atribuições de comando e administração
(Art. 10).
Por outro lado, no Regulamento de Administração do Exército (RAE-R3) encontramos um conceito de Administração
Militar expressando que é “o instrumento que ativa, dirige e controla uma OM no sentido de realizar seus Objetivos”. Diz
mais ainda, que “é o emprego eficaz do pessoal, de recursos financeiros, equipamentos, materiais e métodos, para
realizar as atividades-fim do Exército” (Art. 3.º).
Ainda nesse regulamento, encontramos também um conceito de Administrador Militar, definindo-o como “responsável
pelo planejamento de projetos e atividades, pela sua execução em programas de nível setorial, e pelo controle financeiro
e físico dos projetos e atividades, através de normas estabelecidas” (§ 3.º. Art.3.º).
Também no RISG, encontramos um Comandante Administrador que, “planeja o provimento das necessidades ,
materiais, estabelece e orienta as relações internas e externas da organização que dirige, assegurando-lhe a existência
a vida material” (§ único, Art. 10).
Inferimos de tudo isso que existem dois conceitos distintos, que fazem parte da realidade de uma Comandante, Diretor
ou Chefe: ações de administração e ações de comando.
Examinando os elementos essenciais dos conceitos acima apresentados, vemos que, realmente, há uma distinção de
idéias contidas no emprego das palavras “Comandar” e “Administrar”, em decorrência dos textos regulamentares.
Comandar é o ato de comandar homens na atividade-fim; quer dando exemplos, quer preparando-os para o
desempenho de missões operacionais, quer dirigindo-os; é utilizar os recursos disponíveis de uma tropa de modo a
cumprir uma missão; é dispor e empregar um estado-maior e comandantes subordinados para, sob determinadas
condições, atingir os objetivos propostos pelo escalão superior. COMANDAR, ainda, é mandar com, isto é, dirigir
subordinados e demais recursos, utilizando-se de técnicas e métodos, com o fim de cumprir suas missões; - enfim,
COMANDAR é planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as forças militares, (na exata acepção do conceito de
Fayol)
ADMINISTRAR é dirigir e controlar uma OM para realizar seus objetivos; é empregar, eficazmente, pessoal, recursos
materiais, financeiros e métodos, com a finalidade de atingir os objetivos (atividades-fim) do Exército; ADMINISTRAR é
também planejar as necessidades materiais, é dirigir as relações internas e externas da organização, é controlar,
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assegurando-lhe a existência e a vida material. Enfim, a ADMINISTRAÇÃO MILITAR compreende um PLANEJAMENTO
de Projetos e Atividades, de acordo com normas estabelecidas.
ADMINISTRAÇÃO é a ação de dirigir e controlar não só homens, mas também, recursos financeiros, equipamentos e
métodos para realizar também a atividade-fim da Organização Militar.
É importante frisar que as atividades de comando e administração cabem a todos os postos da hierarquia militar.
Por que essa reafirmação?
Porque um comandante que apenas cuida do emprego dos homens nas operações, sem atentar para as atividades de
administração, que constituem a base para as operações, certamente encontrará muitas dificuldades para levar a termo
sua missão.
Por outro lado, um comandante que somente visualiza a administração de recursos financeiros, material; equipamentos e
métodos, descurando-se do emprego e treinamento dos homens para a realização da atividade-fim, certamente também
ver-se-á frente a inúmeros obstáculos e dificuldades.
Mas façamos agora uma comparação dos conceitos acima, com os conceitos abaixo, sobre Administração de Empresas,
de dois renomados estudiosos:
Administrar é planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar (Fayol);
Administrar é o resultado de um processo que envolve as funções de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as
atividades dos subordinados e o emprego de recursos materiais, financeiros, de equipamentos e de métodos, a fim de
alcançar ou superar objetivos (Raymond O. Loen).
Como se pode perceber, os elementos essenciais existentes nos conceitos de Fayol e Loen estão presente nos
conceitos de Comandar e Administrar, oriundos dos textos de Regulamentos, ficando bem claro que, em essência,
comandar e administrar são a mesma coisa; comandar porém, apresenta um aspecto restrito a emprego de homens em
grupo (tropa) na atividade-fim; administração militar é um conceito mais amplo, pois além da utilização de recursos
humanos (integrantes da organização) abrange também, a utilização de recursos materiais, financeiros equipamentos,
técnicas e métodos para que a organização atinja suas missões estabelecidas.
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INSTRUÇÃO
PRESCRIÇÃO DO TREINAMENTO AERÓBICO
As atribuições legais destinadas a uma Polícia Militar exigem que seus componentes apresentem uma condição física
privilegiada em relação a outros profissionais.
O Policiamento Ostensivo de apoio, por si só, não oferecem ao executante condições de manter-se orgânica e
muscularmente aptos ao desempenho destas tarefas.
Desta afirmação surge um questionamento:
Como preparar o PM fisicamente, mesmo estando ele no desempenho de suas atividades diárias?
Cap PM Celmar Corrêa de Oliveira
1.º Ten PM Gerson Nunes Pereira
Por ser o condicionamento orgânico o primeiro na escala dos valores fisiológicos e, obrigatoriamente, preceder qualquer
outro tipo de condicionamento físico – servindo, portanto, de base sendo um lastro em relação aos demais pretendemos , neste artigo, fornecer um instrumental que permita a um comandante de fração, mesmo não especializado
em Educação Física, desenvolver com segurança, junto a seus subordinados, um programa de condicionamento
aeróbico.
O primeiro passo para o início do trabalho será a realização de um exame clínico geral, onde o médico irá atestar da
possibilidade, ou não, da prática da atividade física. Depois de um período de 60 dias do início do trabalho físico, os PM
deverão ser submetidos a um novo exame clínico geral, e assim por diante, em períodos regulares.
O segundo passo constará de uma avaliação física inicial, onde o instrumento será submetido a um teste indireto de
consumo máximo de oxigênio: teste de 12 minutos. O PM deverá correr, ou andar, durante o tempo de doze minutos,
sendo traduzida em metros à distância por ele percorrida.
A partir do resultado do teste, iremos calcular o consumo máximo de oxigênio, que é a quantidade máxima de oxigênio
consumido por minuto, através da seguinte fórmula:
X = D –504 , onde
45
X = consumo máximo de oxigênio
D = distância percorrida, em metros, no teste 12’
45= valores constantes (estandardizados) fornecidos através de tratamento estatístico feito pelo Dr. Cooper, durante
testes de campo, para determinar o VO² Max (Volume máximo de oxigênio).
A carga aconselhável de treinamento a ser aplicada deve localizar-se entre 60% a 80% do volume máximo de oxigênio
(VO²Max). Os que percorrerem uma distância igual ou superior a 3.200 m, no teste, por estarem melhor condicionados,
deverão trabalhar com uma carga de 80% de VO²Max; os demais, 70%.
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O tempo de treinamento abrangerá 30 minutos, com uma freqüência de 3 vezes por semana.
O terceiro passo será a transferência percentual do VO²Max encontrado para o gráfico de relação entre o consumo de O²
e velocidade corrida, o que nos dará a distância a ser percorrida em metros por minuto.
Essa operação realizar-se-á da seguinte forma:
Após encontrado o Vo² Máximo, calcularemos o percentual (70% ou 80%) e transferimos este resultado para o eixo das
abscissas (linha vertical); a partir daí, usando uma régua, iremos projetar horizontalmente o resultado encontrado sobre a
linha no centro do gráfico (linha maior – corrida; linha menor – caminhada);
Traçamos, então, uma perpendicular até o eixo das ordenadas (linha horizontal), onde teremos a distância a ser
percorrida em metros por minuto. Com essa informação, teremos condições de encontrar os demais parâmetros:
A distância encontrada, multiplicada pelo tempo total de treinamento (30 min), fornecer-nos-á a distância total de
treinamento.
A freqüência cardíaca de treinamento será 75% da máxima sendo obtida através da seguinte fórmula:
FC Trein = (220 – idade do praticante) X 0,75
O tempo de volta será assim obtido:
Tempo por volta em segundos =
Medida da pista em metros X 30’
Distância total do treinamento

Exemplo:
Digamos que João da Silva, um PM com 30 anos de idade, 1m e 80 cm, 82 Kg, realizou o teste de 12 min em uma pista
de 400m, atingindo, ao final, à distância de 2.500 metros.
Aplicando-se a fórmula para determinação do VO²Máximo, teremos:
VO²Max = 44,3 ml (kg.min)-¹
Calculando se 70% do VO²Máximo, teremos: 31,04 ml (kg.min)-¹
Transferindo-se para o gráfico, teremos aproximadamente 142m/min
Multiplicando-se pelo tempo total do treinamento, teremos:
X = 142m/min X 30 min
Distância de treinamento = 4260 m
Calculando-se a Freqüência Cardíaca de treinamento, teremos:
X = (220-30) x 0,75
FC Trein = 142,5 - 142
Calculando-se o tempo por volta, teremos:
X= 400 metros x 1800 segundos
4260 metros
Tempo por volta = 169 segundos
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Observações:
a.

A freqüência mínima semanal será de duas sessões;

b.

O temp de trabalho propriamente dito não deverá exceder a 30’;

c.

O responsável pela aplicação do teste deverá ter a medida exata da pista onde será aplicado;

d.
Os que forem submetidos ao teste e ao treinamento deverão ser orientados quanto à utilização de material
apropriado, como: tênis em boas condições, calção que permita a amplitude de movimentos, meias boas condições e
camiseta que facilite a transpiração;
e.
Depois de um período de 60 dias, um novo teste deverá ser aplicado, visando a avaliar as alterações provocadas
pelo treinamento aeróbico;
f.
O teste de 12’ e as sessões de treinamento deverão ser precedias de um trabalho de aquecimento, que terá como
objetivo preparar física e mentalmente o praticante para o esforço a ser realizado.
No final, serão feitos exercícios de alongamento e relaxação a fim de propiciar a volta à calma, evitando,
esta forma, o surgimento de dores musculares.
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DEFESA CIVIL – UM CAMPO ABERTO AOS COMANDANTES
As atribuições de um Comandante de Unidade ou Fração de tropa PM, nos seus municípios de atuação, dizem respeito
a condições indispensáveis para suas comunidades: a vida, a integridade, o patrimônio, a ordem, a tranqüilidade e a paz
social.
A execução dessas atividades pressupõe um integração com os segmentos representativos da comunidade e com os
setores da administração pública. A participação na organização e funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil
se constitui, para os Comandantes, num caminho eficaz para se alcançar essa integração na comunidade.
1. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS
Atualmente, em todo o mundo, a Defesa Civil se organiza em sistemas abertos em que governo e População unem-se
com um objetivo comum: a prevenção, o socorro e a assistência face à ocorrência de calamidades naturais e eventos
desastrosos de grande vulto.
No Brasil, durante a segunda guerra mundial, surgiu à primeira legislação no sentido de promover a segurança e a
defesa da população face a o evento. Ela, embora precária, tornou-se o embrião do que mais tarde seria o nosso atual
sistema de Defesa Civil.
Dentro do princípio de que ela é obra de todos, população e governo, sua atuação é feita de baixo para cima. Ou seja, se
inicia no município, evoluindo para o Estado e União.
Desta forma, a base de todo o sistema é formada pelas Comissões Municipais de Defesa Civil (COMDEC), passa pela
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e fecha-se com a Secretaria Especial de Defesa Civil (SEDEC), órgão,
do Ministério do Interior responsável pelo sistema em nível federal.
Esses três níveis de responsabilidade atuam de forma sistêmica, uniforme e coordenada através de normas, diretrizes e
planos globais e específicos. Neles se inserem diversos procedimentos em que são obedecidos os princípios de meios
de adequação, visando as ações de caráter preventivo, de socorro, assistencial e recuperativo em conformidade com as
peculiaridades de cada região.
Verifica-se, pois, pela abrangência e conteúdo social dos objetivos da Defesa Civil, que ela é o instrumento adequado de
que dispõe o Poder Público para ordenar e mobilizar todo o potencial de recursos materiais e humanos da comunidade
no trabalho preventivo contra calamidades e, quando , liderar uma atuação organizada e eficaz nas situações
emergenciais.
A importância dessa atividade adquire um realce ainda maior ao constatar que, nas calamidades, via de regra, quem
mais sofre são as populações mais carentes.
Do exposto, podemos entender a Defesa Civil como um sistema de organização da comunidade visando sua
autoproteção. Ou, ainda, como a mobilização e o ordenamento prévio dos recursos e ações do poder público e da
comunidade para evitar as calamidades ou atenuar e reduzir seus efeitos.
A Defesa Civil, portanto, não é somente uma entidade ou órgão do governo, mas, ao contrário, um sistema liderado pelo
poder público que só existe contando com a participação de todos os segmentos organizados de uma comunidade.
2. PROCEDIMENTOS
2.1. Motivação
Na realidade cotidiana de nossos municípios, vamos encontrar os governantes e lideranças muito ocupadas com as
questões rotineiras da administração. Via de regra, essas pessoas demonstram pouco interesse prático em organizar
algo que não lhes seja de um interesse imediato e premente, principalmente quando diz respeito a acontecimentos
calamitosos, hipotéticos ou imprevisíveis. Quando alguém lhes fala no assunto, é comum demonstrarem acolhimento e
simpatia, porém na maioria dos casos essa postura não se traduz em medidas práticas. Tudo isso acontece porque lhes
falta a compreensão do que significa Defesa Civil: ela lhes soa como algo positivo, mas não alcança a utilidade da
mesma. Acham que ela organizará naturalmente quando surgir à calamidade.
No entanto, se um prefeito municipal, por exemplo, compreender a essência da doutrina de Defesa Civil, entenderá que
pode transformá-la em um apoio vivo a toda a sua administração e mobilizar a comunidade em torno dela.
Recomendaríamos, pois, para o trabalho de motivação, a observância de sete postulados, sem os quais é improvável o
alcance de resultados satisfatórios.
Demonstrar que todas as localidades estão sujeitas a fenômenos adversos que exigem resposta imediata e eficaz do
poder público e da comunidade. Exemplo: vendavais, trombas d’água, incêndios de grande vulto e outros, são eventos
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que podem ocorrer a qualquer momento em qualquer
lugar.
Sem exercício de liderança é difícil, se não
impossível, organizar atividades de Defesa Civil.
As pessoas só se entusiasmam por alguma coisa
quando entendem o que ela é e se convencem da sua
utilidade real.
Só se pode convencer alguém quando se conhece o
assunto e se está convicto da sua importância.
A COMDEC não se destina a exercer as funções e
atribuições de outros órgãos ou entidades, ou seja,
substituir alguém em atividades específicas. Não, a
COMDEC caberá exclusivamente a coordenação e
integração dos esforços e recursos das diferentes
instituições para que atuem de forma harmônica, ordenada e eficaz. É importante, pois, não confundir a Defesa Civil com
Assistência Social ou outras atividades. A Assistência Social se integra à Defesa Civil de forma apropriada no
planejamento para a prevenção e atendimento no seu campo, de populações atingidas por calamidades.
A função maior e mais nobre da COMDEC não será o atendimento a calamidades, mas sim desenvolver atividades
preventivas e educativas face aos citados fenômenos e à segurança e bem-estar individual.
Observadas essas premissas. O Comandante interessado na ativação da COMDEC deverá promover visitas e contatos
com o prefeito e demais autoridades políticas e administrativas da localidade, com as lideranças comunitárias, bem como
realizar pelestras em emissoras de TV ou rádio, jornais, escolas, clubes de serviço, Câmera de Vereadores, associação
comercial ou outras atividades representativas, através das quais criar-se-á a motivação comum desejada.
Se desejar, o Comandante poderá solicitar apoio para estas tarefas, através do escalão superior, na forma de pessoas
e/ou recursos audiovisuais para estudos e palestras e debates. Poderá também, através do Prefeito Municipal, ser feita
tal solicitação diretamente à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil ‑ CEDEC‑RS.
2.2. Primeiras medidas formais
A base para todos trabalhos será, fornecida pelos manuais de Defesa Civil da Casa Militar do Governo do RS,
especialmente os volumes I e II, no que toca ao presente assunto.
Assim sendo, deverão ser buscados ali subsídios tais como modelos de decretos (ou lei) de criação da COMDEC, de
regimento interno, de relatórios, etc.
Ocorre, porém, que quase todos os municípios do Estado já têm a sua COMDEC criada por Decreto e, quase sempre,
ficou apenas por aí. Muitos prefeitos não sabem da existência desse diploma, instituído em gestão anterior. Nos
municípios onde ela não foi criada, poderá ser feita através de Decreto, através de Projeto de Lei do Executivo ou por
Projeto de Lei oriundo da própria Câmara de Vereadores, sendo as últimas modalidades mais recomendáveis porque
envolve maior debate e divulgação.
Visto isso, vamos imaginar um município em que a COMDEC tenha sido criada por Decreto, mas nunca tenha sido
ativada. Como proceder?
Alcançada a motivação prevista no subcapítulo anterior, o Prefeito Municipal deverá oficiar a todas as representações de
órgãos estaduais e federais presentes no município e a todas as entidades e associações assistenciais, religiosas,
políticas, cultural, sindicais, classistas, ecológicas, educacionais, comunitárias, enfim, as entidades representativas da
comunidade.
Nesse oficio explicará sucintamente os objetivos da COMDEC e convidará a entidade a participar da mesma, definindo
um prazo para uma resposta escrita aceitando o convite. Solicitará, também, no caso de resposta positiva, a indicação
de um representante da entidade na COMDEC. É importante que esse representante seja a pessoa dirigente máxima da
entidade ou seu substituto imediato.
O presidente da COMDEC será o próprio Prefeito Municipal ou outra pessoa por ele indicada (nomeada por Portaria).
O Secretário-Executivo da COMDEC será indicado pelo Presidente, sendo conveniente que seja alguém da equipe de 1°
escalão do governo municipal, pois será, normalmente, o dinamizador das atividades da Comissão.
Simultaneamente o Prefeito designa, nos diversos setores da sua administração, em nível de chefia, os participantes da
COMDEC.
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2.3. Estrutura
Tendo a resposta escrita das diversas entidades, o Prefeito convoca formalmente a reunião de todos os órgãos públicos
e entidades privadas que irão participar.
Nessa reunião será definido e aprovado o Regimento Interno da COMDEC e, a partir dela, será tudo devidamente
registrado em livro de atas.
Propomos como sugestão o organograma a seguir:

Os representantes de entidades não governamentais reunir‑se‑ão no Conselho Comunitário e elegerão um Coordenador;
os órgãos governamentais formarão o Conselho Técnico que ficará sob a coordenação do próprio Secretário-Executivo.
As equipes operacionais serão integradas conjuntamente por elementos do Conselho Técnico e do Comunitário,
grupando-se de acordo com as peculiaridades e o potencial do órgão ou instituição que representam.
A estruturação aqui sugerida deve sempre ser adaptada à realidade de cada município, e representa apenas uma
sugestão pessoal, podendo não ser, necessariamente, a melhor.
3. ATIVIDADES PARA UMA COMDEC
3.1. Planos operacionais
Devem ser realmente simples, concisos e de fácil compreensão. Partem do levantamento dos riscos maiores de
calamidades e das áreas mais vulneráveis.
A partir de um plano de alarma e chamada, se estabelece o local de reuniões nas emergências, os procedimentos e
encargos das equipes, bem como os recursos a serem utilizados. Para isto, o planejamento deve basear‑se em
levantamento minucioso dos recursos humanos e materiais da comunidade.
Outro item relevante no planeamento é a atuação da Equipe de Triagem e Abrigos, cujas tarefas são bastantes
diversificadas. É fundamental, também, definir os locais para abrigos (salões, ginásios de esportes ou colégios, etc.),
bem como a maneira de equipá‑los para receber desabrigados.
Dentro dos planos, cada equipe definirá sua maneira de atuar. Haverá treinamentos periódicos a partir de uma situação
simulada, para aperfeiçoamento dos planos e do desempenho.
3.2. Atividades em período de normalidade
A Equipe de Divulgação e Ação Comunitária será dinamizadora da atuação permanente da COMDEC, principalmente
nos períodos de normalidade, com a participação ativa das demais equipes.
3.3.Sugestões de atividades permanentes
‑ Aperfeiçoamento do Código de Obras e Posturas, tendo em vista a prevenção de calamidades.
‑ Estímulo à construção de obras preventivas.
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‑ Treinamento comunitário sobre prevenção de acidentes no lar e no trabalho.
‑ Treinamento sobre prevenção de incêndios.
‑ Treinamentos e cursos de socorros de urgência.
‑ Campanhas de segurança de trânsito.
‑ Estímulo ao plantio de árvores como proteção a casas e margens de cursos d'água.
‑ Treinamento de evacuação de prédios.
‑ Organização de bombeiros voluntários.
‑ Esclarecimentos a treinamentos sobre uso do solo, agrotóxicos e prevenção de acidentes no trabalho rural.
‑ Estímulo à criação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC) em bairros, distritos, escolas e pequenas
comunidades, conscientizando‑as para sua auto proteção.
‑ Patrocínio e coordenação de todas as atividades de segurança e proteção que envolvam mais de um órgão ou entidade
e digam respeito ao bem‑estar coletivo.
4. CONCLUSÃO
Existe, pois, um enorme vazio a ser preenchido por pessoas que a compreendam e possam liderar a sua organização.
Este espaço a ser ocupado se oferece com muita propriedade aos Comandantes de tropas de Polícia‑Militar e de
Bombeiros como um elemento valioso para reforçar a importância do trabalho que lhes compete e a perfeita integração
com a comunidade.
É necessário não desperdiçar circunstâncias tão oportunas.
E, à medida que o Comandante contribuir para o progresso comunitário e a defesa social em seu município, ele criará
condições mais satisfatórias para o desempenho dos próprios encargos, pois será certo que, contando com a
participação de todos, poderá economizar meios humanos e materiais de sua própria organização nas situações
emergenciais. Pois se nada estiver organizado, fatalmente acabará, talvez sozinho, arcando com a maioria das tarefas,
deixando de aproveitar todo um potencial adormecido.

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev06/materia10.htm

4/4

03/01/2020

materia11

ARQUIVO
O PATRONO DO 8° BPM
“Emílio Lúcio Esteves obtém registro nas páginas da História da Brigada Militar,
onde, uma trajetória deslumbrante, deixaria imperecível o seu nome, como
verdadeira
semeadura de obras permanentes e reais, merecedoras do bronze da
imortalidade”.
Maj PM Hilário José H. Retamozo
Nasceu em Taquara no dia 23 de dezembro de 1883, filho de JOSÉ LUIZ
ESTEVES. Sentou praça a 07 de abril de 1903 e foi declarado Aspirante a
Oficial de Infantaria e Cavalaria em 02 de janeiro de 1909, no início de uma
carreira brilhante que justo orgulho causaria ao Exército Nacional, onde galgou
todos os postos, cursou todos os Cursos e desempenhou relevantes funções de
comando. Saiu-se airosamente bem de todos os encargos que lhe foram
cometidos.
Não é menor o orgulho que por ele sentem a Brigada Militar gaúcha e a Polícia
Militar do Rio de Janeiro. A Milícia Rio-Grandense deve-lhe a dedicação de
longos anos de serviço no desempenho das mais variadas comissões e no
profícuo trabalho de emérito instrutor e a PM do então Distrito Federal, hoje Polícia Militar do Rio de Janeiro, credita-lhe o
exercício do Comando Geral no período de 07 de dezembro de 1931 a 01 de Outubro de 1936, com larga folha de
realizações.
Nos idos de 1912, EMÍLIO LÚCIO ESTEVES, 2º Tenente do Exército, obtém registro nas páginas da história da Brigada
Militar, onde, uma trajetória deslumbrante, deixaria imperecível o seu nome como verdadeira semeadura de obras
permanentes e reais, merecedoras do bronze da imortalidade.
O início desses registros assinala seu desempenho junto com outros Oficiais do Exército e da Brigada, como arbítrio de
um combate simulado.
No mesmo ano, a 03 de julho, conforme Aviso do Ministério da Guerra n.º 841, de 27 de julho de 1912, o Tenente
EMÍLIO LÚCIO ESTEVES foi posto à disposição do Presidente do Estado, sendo nomeado Capitão-Instrutor da Brigada
Militar. A partir daí seu nome vincula-se a todas as iniciativas brigadianas no Ensino e na Instrução, não sendo raros os
louvores que recebeu do Comando Geral da Força, quer pela realização de exercícios e manobras, quer pela
organização de programas, planos e diretrizes. É nomeado para, em comissão, organizar e dirigir o “raid” militar de 20 de
julho de 1914 em homenagem à inauguração do busto de Bento Gonçalves.
A Ordem do Dia n.º 18, de 02 de março de 1915, determina que seja adotada a ordenança de toques de cornetas e
clarins, segundo plano geral do Exército, modificada e ampliada pelos instrutores, Capitães ANTÓLIO BAECKEL,
EMÍLIO LÚCIO ESTEVES, JAIME DA COSTA PEREIRA, Tenente CÍCERO PERFEITO FERREIRA e maestro PEDRO
CORREA BORGES, Inspetor das Bandas de Músicas, e aprovada pelo Comando Geral.
Opina quanto a adoção de regulamentos do Exército pela Brigada Militar e junto com alguns colegas elabora O “Guia dos
Trabalhos de Campanha”, que é adotado na Força.
Sente-se na Corporação o clima de interesse pelo aperfeiçoamento cultural de Oficiais, graduados e praças. É a
presença destacada de EMÍLIO LÚCIO ESTEVES e seus camaradas, também oficiais do Exército, à disposição da
instrução na Brigada Militar, Tenentes JOÃO DE DEUS CANABARRO CUNHA e ARTHUR OTAVIANO TRAVESSOS
ALVES. A Ordem do Dia n.º 31, de 19 de março de 1916, cria o Curso de Ensino, arcabouço da posterior escola de
Preparação Militar, de cuja primeira turma são declarados Aspirantes a Oficial, por decreto de janeiro de 1922, CAMILO
DE MORAIS DIAS, VENÂNCIO BATISTA, JUSTINO MARQUES DE OLIVEIRA, entre outros. Nomes que transformaram,
logo depois, juntos como o do Comandante Geral AFFONSO EMÍLIO MASSOT e o dos nobre Oficiais da Missão
Instrutora então Tenentes JOÃO DE DEUS CANABARRO CUNHA, ARHUR OTAVIANO TRAVASSOS ALVES e EMÍLIO
LÚCIO ESTEVES, em verdadeiros nomes tutelares das gloriosas tradições da Brigada Militar. Eis aí, nesses três últimos,
a fecunda semeadura de que resultou no tempo a nossa Academia de Polícia Militar, hoje dentro do Brasil a instituição
de ensino técnico-profissional de maior relevo dentre as Polícias Militares do País. Bem haja dentre os espíritos de luz a
persistência, a tenaz persistência de EMÍLIO LÚCIO ESTEVES, emérito instrutor, inquieto e sempre insatisfeito com o
seu próprio saber. Prova disso é que não se contentando com os cursos oferecidos pelo exército, onde concluiu com
brilhantismo, em 02 de março de 1921, o Curso do Aperfeiçoamento de Oficiais e em 17 de maio de 1929 iniciou o Curso
de Estado-Maior, que concluiu em 1930, ainda buscou formar-se pelo Curso de Engenharia Civil, de que resultou até
nossos dias, como testemunho de seu valor, o prédio do Quartel General, do qual é responsável pelo projeto
arquitetônico.
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Também o mausoléu que abriga os restos mortais de AFFONSO EMÍLIO MASSOT é resultado de projeto seu e
realizações do escultor JOSÉ GAUDENZI, a quem indicou para o Comando Geral, como capaz de o levar a bom termo.
Essa inquietação pelo saber conseguiu transmiti-la a muitos de seus discípulos e deixou-a, indelével, na memória do
tempo, como exemplo inigualável e sempre frutificante no seio da Brigada, a quem emprestou grande parte do tempo de
sua vida e o melhor de seus conhecimentos e capacitação profissional.
Instrutor de preclara proficiência, sábio dentre os que mais o foram e culto dentre os mais doutos, destacou-se também
como administrador e combatente. Não raro encontramos com pessoas de elevado saber que são incapazes de
realizações práticas, constantemente mal sucedidas quando abandonam as teorias e tentam resultados concretos
através da ação. Tal não lhe sucedeu.
A insurreição de 1924 vem provar-nos o seu valor como homem de ação quando, no comando do Grupo de Batalhões de
Caçadores, a força gaúcha “combateu com arrojo e denodo na capital paulista, sendo fator preponderante na expulsão
dos sediciosos. Empenhando-se a fundo na sua perseguição, atacou-os vigorosamente em Santo Anastácio e levou-os
de vencida até as barrancas do Rio Paraná, por onde fugiram para o estrangeiro”.
Era o cinzel dos combates a modelar-lhe a efígie no bronze dos imortais. A delinear-lhe as linhas de força do caráter e a
definir-lhe os rumos do espírito nas horas de aprêmio e sacrifício.
O general JOÃO ALVARES DE AZEVEDO COSTA, Comandante da Coluna de Operações do Sul, após o combate de
Santo Anastácio louva-o calorosamente pela sua extraordinária competência profissional, pelo seu valor e bravura
demonstrados e pela resolução de energia com que explorou o sucesso deste combate não dando mais tempo ao
inimigo para se refazer, o que deu como resultado o abandono pelos rebeldes da vultuosa presa de guerra feito em Porto
Epitácio.
O regresso do Grupo de Batalhões de Caçadores do Rio Grande do Sul verifica-se em princípios de outubro. Logo,
operando na região sudeste do Estado, o 2º Regimento de Cavalaria ainda incorporado à tropa sob seu comando –
Destacamento Esteves – trava combate no Capão dos Lopes contra os rebeldes de JÚLIO BARRIOS que,
completamente desbaratados, se refugiaram na vizinha república do Uruguai.
Após uma penosa marcha forçada, o Destacamento Esteves empenha-se, a 03 de janeiro de 1925, nas proximidades de
Ijuí, no pavoroso combate da Ramada onde o 2º Regimento conquistou pelos seus lances de heroísmo, o título de
“heróico”. O Destacamento Esteves foi dissolvido a 16 de abril de 1925 e o 2º Regimento regressou a Santana do
Livramento.
O Comandante Geral, no Boletim Geral n.º 9, de 12 de janeiro de 1927, louva-o pela bravura com que dirigiu sua tropa
na decisiva ação de 25 de dezembro e na perseguição tenaz, desse dia e do imediato, contra a coluna rebelde de ZECA
NETO, realçando mais as suas brilhantes qualidades de oficial de elevada competência profissional e a sua grande
abnegação e devotamento aos altos interesses da República e da Pátria.
Ao ser dispensado do serviço do Governo Federal foi público em Boletim Geral n.º 24, de 1927, que “conduziu-se muito
bem no desempenho da missão que lhe fora confiada de cooperar em outras tropas na perseguição dos rebeldes
chefiados por ZECA NETO, o quais alcançou e bateu no sul de São Sepé”.
Apenas mais uma transcrição, esta a realçar-lhe o gesto magnânimo de oferecer garantias aos que se rendem,
evidenciando-lhe no caráter de gaúcho legítimo e autêntico, a nobreza da estirpe e o espírito generoso de uma raça que
nasceu predestinada aos gestos rasgados que convulsionam a própria natureza humana, tal e qual a diástole e a sístole
das marés oceânicas do coração. Na hora do combate o empenho de vencer e prostrar por terra o inimigo. Mas se este
levanta bandeira branca e rende-se, o gaúcho, de imediato, passa a respeitá-lo e até mesmo protege se necessário for:
“o bravo Tenente Coronel EMÍLIO LÚCIO ESTEVES, com sua ação calma, refletida e enérgica conduziu seus
comandados à brilhante vitória que coroou as armas legais. Ao mesmo tempo que agia energicamente contra os
elementos que ainda persistiam nos seus intentos subversivos, dava o Tenente Coronel ESTEVES amplas garantias aos
que abandonavam as fileiras rebeldes, para voltar a seus lares, como aconteceu, além de vários casos isolados, com o
grupo chefiado por FAVORINO DIAS DOS SANTOS que, em número de 106 homens, apresentou-se em Caçapava com
seu chefe à frente, entregando todo o armamento que possuía”.
É, sem favor nenhum, enorme o prestígio de eu desfruta entre seus pares brigadianos. Nos festejos de aniversário do 3º
Batalhão de Infantaria realizados a 20 de julho de 1926 o Comando Geral instituiu prêmios em dinheiro aos vencedores
das provas programadas. Dentre estas, a 9ª prova, é denominada Tenente Coronel ESTEVES e o prêmio é de trinta mil
réis.
Cessam as tropelias e de imediato verifica-se que o bravo combatente, o impávido guerreiro, reassume a normalidade de
suas tarefas – no Boletim Geral n.º 70, de 26 de março de 1927, é nomeado para exercer as funções de Diretor do Curso
de Preparação Militar o Tenente Coronel EMÍLIO LÚCIO ESTEVES, Chefe da Missão Instrutora.
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Nessa época participa, muitas vezes como Presidente e outras como membro, da Comissão de Promoções de Oficiais e
Graduados da Corporação e não há banca examinadora formada para os exames práticos aos Postos de Capitão e 2º
Tenente, para os Concursos para promoção de Sargentos e exame de Recrutas, na Capital e no interior, de que não
participe e não seja de importância e relevo a sua presença.
Ao Hospital da Brigada e ao aquartelamento do 2º Batalhão de Infantaria, ambos no Cristal, dedica algumas horas de
sua inteligência e atividade quando dirige os trabalhos de extensão da rede hidráulica municipal até aqueles próprios da
Força.
A 19 de abril de 1929 é dispensado da comissão que exercia na Brigada Militar e permanece servindo como instrutor, no
seu posto no Exército, percebendo uma gratificação e, conforme resolução superior, fica graduado até ser promovido no
Exército aos postos que em comissão ocupava na Brigada Militar. É nesse ano que freqüenta a Escola de Estado-Maior
do Exército.
O Diário Oficial de 07 de dezembro de 1931 publicou sua nomeação para o Comando Geral da Polícia Militar do Distrito
Federal, cargo que ocupou até 01 de outubro de 1936.
Após exercer, sucessivamente, o Comando das 3ª, 4ª e 5ª Regiões Militares. O Comando da 3ª Região Militar exerceu-o
de 05 de outubro de 1936 a 04 de agosto de 1937 e em nosso Boletim Geral n.º 177, de 05 de agosto, o General de
Brigada EMÍLIO LÚCIO ESTEVES, ex-Cmt da 3ª RM, convida os Comandantes de Unidade, Chefes de Serviços,
Repartições e Oficiais em geral a comparecerem ao seu embarque, no dia imediato, às 06:00 horas, no portão central do
Cais do Porto.
Em julho de 1942 o General de Divisão EMÍLIO LÚCIO ESTEVES, Inspetor do 2º Grupo de Regiões , esteve em vista ao
Quartel da Brigada Militar. No mesmo ano, a 10 de novembro, comparece, como representante do Exmº. Sr. Presidente
da República, aos atos de inauguração da Linha de Tiro do Exército e dos melhoramentos introduzidos na Linha de Tiro
da Brigada , na Chácara das Bananeiras.
Em fevereiro de 1943, junto com os Ministros do Trabalho e Interino da Justiça, Dr. MARCONDES FILHO, Inventor do
Estado OSVALDO CORDEIRO DE FARIAS, e outras autoridade, o General de divisão EMÍLIO LÚCIO ESTEVES recebe
a continência de um Esquadrão do 2º Regimento de Cavalaria em Santana do Livramento, nos atos de inauguração do
Parque Internacional. É um de seus últimos contatos com a tropa que comandou por mais de uma vez em mais de um
combate.
Nesse ano, no desempenho das funções de Inspetor do 2º Grupo de Regiões, a 11 de dezembro, cerca de 16:00 horas,
a menos de 5 quilômetros de Osório, em frente ao bolicho de FRANCISCO PANNE, o General de Divisão EMÍLIO LÚCIO
ESTEVES morreria tragicamente quando o carro em que viajava, um Ford modelo "A", desgovernou e chocou-se
frontalmente com a pilastra de um pontilhão. Sentara-se ao lado de um Soldado Motorista e encontravam-se, no banco
traseiro, o Coronel ANTÔNIO ALENCASTRO GUIMARÃES, Chefe do Estado Maior da 3ª RM e o Tenente ZECA TELES
FERREIRA, da 2ª Seção do Estado Maior. Regressava de Torres, Capão da Canoa e Tramandaí, onde inspecionara
destacamentos do Exército ali sediados.
Foi nacional a repercussão de seu trágico passamento. Os jornais interromperam as manchetes da 2ª Guerra Mundial
para noticiá-lo. O Presidente da República envia telegrama ao General VALENTIM BENÍCIO DA SILVA, Comandante da
3ª Região Militar, para representá-lo nos funerais. A estes comparecem as maiores autoridades do Estado e o Exm.º
Tenente Coronel ERNESTO DORNELLES, Interventor Federal, acompanha o féretro até o jazigo de família, onde se
fazem ouvir o General VALENTIM BENÍCIO DA SILVA, comandante da 3ª RM e, em nome da Brigada Militar, o Major
WALTER PERACHI DE BARCELOS, Assistente do Interventor.
A Brigada Militar, generosamente como a alma do povo rio-grandense por dele ser guardião, sentinela indormida de suas
mais caras tradições, jamais esquecerá o devotamento de EMÍLIO LÚCIO ESTEVES. Consagrou-o Patrono do 8º
Batalhão PM sediado em Osório e com área de jurisdição sobre o Município de Taquara, local de seu nascimento, e
Osório, o chão onde tombou sem vida, unindo definitivamente o seu nome aos manes tutelares das glórias imperecíveis
da Corporação Gaúcha.
EMÍLIO LÚCIO ESTEVES
PROMOÇÕES:
Nascido a 23-12-1883;
Praça de 07-04-1903;
Aspirante a Oficial em 02-01-1909;
2º Tenente em 03-02-1911;
1º Tenente em 08-02-1918;
file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev06/materia11.htm

3/4

03/01/2020

materia11

Capitão em 30-04-1922;
Major em 22-10-1924;
Tenente Coronel em 07-02-1929;
Coronel em 30-04-1931;
General de Brigada em 29-12-1932;
General de Divisão em 13-05-1939;
CONDECORAÇÕES:
Ordem do Mérito Militar
Medalha de Ouro e Prata comemorativa do Cinqüentenário da República;
Comenda de São Maurício e Lázaro, conferida pelo Rei da Itália.
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POLICIAMENTO OSTENSIVO
LEVANTAMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO
A preservação dos indícios, o levantamento de dados que possibilitem a reprodução exata dos acontecimentos que
culminaram em acidente e as providências para a segurança de local utilizadas em trânsito rodoviário são os itens
expostos pelo autor, numa rápida ilustração de uma das atividades rotineiras de uma patrulha na execução do
policiamento rodoviário.

Cap PM Luiz Antônio Brenner Guimarães
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste na abordagem da maneira como são realizados os atendimentos aos acidentes de trânsito
pelos componentes do Batalhão de Polícia Rodoviária.
Considerando as dificuldades de interdições parciais ou totais de estradas pela inexistência de roteiros alternativos, a
manutenção do local onde ocorreu o fato, no aguardo do órgão especializado para execução do exame pericial, na
maioria das vezes, torna-se impraticável pois causaria grandes congestionamentos e até incidências de novos acidentes
- situação que exige uma ação imediata do policiamento rodoviário no sentido de desobstruir a pista, evitando
transtornos e riscos aos demais usuários.
Buscando agilizar o retorno normal do fluxo de trânsito sem, contudo, prejudicar uma posterior análise e decisão
judiciais, é importante que o Policial Militar conheça os procedimentos básicos para o levantamento do local de acidente
de trânsito, apesar de não ser competência da nossa Instituição.
O levantamento do acidente de trânsito em tela compreende três partes: a descritiva, a topográfica ou planimétrica e a
fotográfica, as quais comentaremos a seguir.
2. A INTERVENÇÃO E O PROCEDIMENTO DO POLICIAL MILITAR RODOVIÁRIO
Os componentes do Batalhão de Polícia Rodoviária, ao intervirem numa ocorrência caracterizada como acidente de
trânsito, atuam de acordo com a diretriz da corporação, estabelecida através da DPO N.º 11, de 28 de dezembro de
1981. Nos acidentes que resultarem vítimas fatais, pessoas feridas ou, ainda, haja envolvimento de veículos
pertencentes a Órgãos Públicos, a confecção do Boletim de Ocorrência é executada dentro das normas técnicas do
levantamento de acidente de trânsito.
3. ASPECTO LEGAL DO LEVANTAMENTO DO LOCAL DA OCORRÊNCIA
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Ao ocorrer um acidente que resulte em morte de pessoas (homicídio) ou ferimento (lesões corporais), há necessidade de
ser realizado um exame pericial no local do crime. Exame este que deverá, a princípio, ser realizado pela Polícia
Técnica.
No entanto, considerando os prejuízos e riscos que causam ao fluxo de trânsito, a manutenção destes locais por um
tempo excessivo, à espera do órgão competente - o qual muitas vezes está impossibilitado de efetuar o deslocamento
imediato - foram sancionadas as Leis N.º 5970, de 11 de dezembro de 1973, e 6174, de 09 de dezembro de 1974,
permitindo que a autoridade ou seu agente que primeiro tomar conhecimento do fato autorize, independente do exame
do local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como veículos envolvidos, se estivessem no
leito da via pública e prejudicarem o tráfego. Para tanto, deverá confeccionar um boletim de ocorrência onde consignará
o fato, as testemunhas que o presenciaram e todas as demais circunstâncias necessárias ao esclarecimento da verdade.
Antes da retirada dos elementos envolvidos no acidente, o Policial Militar deve marcar com giz os locais exatos de cada
um, fazendo um risco em sua volta. Isto possibilitará que a autoridade competente, ao chegar ao local e entendendo
necessário, execute o seu exame pericial, recolocando os elementos conforme a marcação do giz.
4. SINALIZACÃO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO
Nas rodovias, a sinalização do local do acidente de trânsito é um procedimento dos mais importantes e urgentes. Deverá
ser realizado simultaneamente com o atendimento às vítimas. A repetição dos fatos mostra-nos que, onde não houver
uma sinalização pronta e eficaz, a probabilidade de acontecer um novo acidente aumenta com conseqüências, às vezes,
maiores do que o primeiro acidente, inclusive com envolvimento dos policiais.
Poderemos dividir as medidas para a sinalização em duas partes, as quais, na prática, deverão ser executadas
simultaneamente. Uma consiste na colocação de placas à distância de 150 metros do local do fato, com o objetivo de
alertar os demais usuários, em tempo necessário de segurança, da obstrução e da necessidade de diminuir a
velocidade, dirigindo com maior cuidado (Fig. A). o estabelecimento da distância é fundamental para a segurança uma
vez que, se muito reduzida, determina freadas bruscas e perigosas ou, estando longe demais, perde seu efeito pois
engana o motorista, o qual supõe que o obstáculo já foi afastado e retorna à velocidade anterior.
A segunda medida consiste na sinalização do local propriamente dito, buscando dar maior segurança às equipes em
atividades. Esta sinalização deverá ser feita com cones e cavaletes. Coloca-se os cones a partir do limite lateral da pista;
o primeiro, aproximadamente a 50 metros w os demais, com intervalos de 10 metros, em linha oblíqua ao eixo da estrada
(Fig. A).
À noite, na sinalização, deverão ser acrescidas latas de fogo (óleo queimado), as quais deverão ser colocadas
intercaladas com placas e cones.
A iluminação noturna do acidente vem reforçar o alertamento da obstrução e possibilitará as atividades das equipes de
socorro e policiais. Esta iluminação poderá ser realizada utilizando-se viaturas policiais ou veículos particulares. Uma
maneira consiste na focalização luminosa de três pontos: um veículo com faróis ligados, ao lado do(s) veículo(s)
envolvido(s), com certo afastamento necessário a que fiquem compreendidos e centralizados em seu feixe luminoso; e
os outros dois veículos, do lado oposto e com feixes luminosos oblíquos e convergentes para o ponto central do evento
(Fig. B). Deve-se ter o cuidado para que estas luzes não ofusquem os condutores de veículos em trânsito na estrada.
Outra forma é utilizar os faróis altos de um veículo do lado fronteiro da pista (Fig. C).
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5. LEVANTAMENTO DESCRITIVO
Consiste na descrição exata e as circunstâncias de todos os elementos componentes do acidente. Dos protagonistas,
relacionar a documentação que os mesmos devem portar e possuir, anotando as irregularidades enquadradas, bem
como defeitos físicos e anormalidades constatadas. Dos veículos, examinar e anotar as características constantes na
documentação, confrontar com os mesmos, apontar as alterações, bem como relacionar as pessoas transportadas,
material carregado e os defeitos dos equipamentos obrigatórios (especificando quais), condições de conservação e
danos em geral.
Deve-se descrever as condições da via pública (pista de rolamento acostamento, pavimentação, deficiências ou
anormalidades constatadas), a sinalização existente e estabelecer a velocidade máxima permitida para o local.
O PM deverá relacionar as testemunhas, tomando seus endereços e, ainda, descrever as informações obtidas no local.
É importante anotar as declarações, tendo o cuidado de citar o seu autor, evitando com isto que o texto seja interpretado
como opinião pessoal do policial. Em nenhuma circunstância o Policial Militar emitirá opinião sobre as causas ou
responsabilidades pela ocorrência. Ao ouvir as declarações de participantes e testemunhas, deve-se procurar
estabelecer: sentido do tráfego dos veículos, local do embate e modo como ocorreu o evento.
6. LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO OU TOPOGRÁFICO
Consiste na representação gráfica, sobre um plano, de um pedaço da superfície terrestre e das coisas que ali se
encontram, dentro de uma determinada escala de proporção.
O levantamento topográfico, desde que bem realizado, vai ser peça importante para análise e interpretação de como
ocorreu o acidente, inclusive sendo fundamental para o estabelecimento da culpa.
O PM deverá elaborar um croqui retratando o local com exatidão necessária, constatando todos os elementos existentes:
vítimas, veículos, marcas de frenagens ou derrapagens, manchas de sangue, pedaços de tinta de veículos, sinalização
vertical (placas) e horizontal (marcas). Após isto, deverá ser estabelecido um ponto de amarração e efetuar a medição de
todos os componentes. Além da medição do ponto de amarração, deve ser estabelecida a distância de cada elemento à
borda da pista.
O "ponto de amarração" deverá ser, de preferência, um ponto fixo (marco quilométrico, prédio, bueiro, cabeceira de
ponte, pilar de viaduto, etc.)
Deve-se estabelecer o provável ponto de impacto. Como não temos o local exato do embate entre veículos, por não
havermos presenciado o acidente, resta-nos indicar um ponto onde, provavelmente, este teria acontecido. Daí a
utilização do "provável ponto de impacto", o qual é estabelecido através dos vestígios encontrados. Deve-se informar o
que consiste o P.P.I. : se cacos de vidro, pedaços de sinaleiras, aros de farol ou pedaços de tinta.

file:///D:/sites/2019/museu/unidade/Rev06/materia12.htm

3/5

03/01/2020

materia12

As marcas de frenagens ou derrapagens deverão ser medidas nos seus comprimentos, bem como, as distâncias do
início e término delas à borda da pista. De seu estudo poder-se-á estabelecer, por exemplo, por qual pista trafegava o
veículo, qual o estado dos pneus e freios e a provável velocidade que o veículo desenvolvia por ocasião do embate.
Deve-se, ainda, medir o comprimento e largura dos veículos e o comprimento da pista de rolamento e acostamento.
O croqui, que no local é elaborado de modo rústico, posteriormente, na sede da Fração, será manuseado por um
desenhista que o confeccionará dentro de uma escala estabelecida.
Tudo que for encontrado no local do acidente, e que estiver relacionado ao mesmo, deverá ser colocado no croqui e
executada a medição do ponto de amarração, bordas da pista de rolamento e, também, estabelecida a distância dos
outros elementos.
7. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
Consiste na execução de fotografias do local do acidente de trânsito. Este apanhado fotográfico poderá ser realizado
pelo próprio Policial Militar ou por alguém por ele indicado. No caso de fotografias executadas por particulares, elas
serão dirigidas pelo patrulheiro.
Seria importante que cada viatura policial militar possuísse uma máquina fotográfica em condições de ser usada. Não é
necessário que o policial seja um especialista fotográfico. O que interessa não é obter uma foto perfeita, mas sobretudo,
guardar uma imagem real, do fato, mesmo que através de uma foto sem nenhum valor artístico, apanhada por qualquer
máquina comum.
Itens importantes a serem observados no levantamento fotográfico:
uma foto de cada direção em que vinham os carros implicados, as quais devem ser tomadas da altura em que estariam
os motoristas no ponto de percepção possível do perigo, o que dá a idéia de boa ou má visibilidade dos motoristas,
inclusive quanto à sinalização ou obstruções existentes;
uma foto panorâmica, alcançando os veículos como foram encontrados;
uma foto de cada veículo envolvido, observando-se os danos;
foto dos vestígios encontrados no local;
fotos das obstruções e anormalidades de pista de rolamento;
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em caso de morte, posição da vítima.
As fotografias deverão ter satisfatória profundidade de campo a fim de alcançar o que fique além do ponto principal, mas
ainda relevante, como seja algo que caracterize o trecho da estrada em apreço.
Quando se produz croqui, nele devem ser assinalados os pontos em que as fotos foram tomadas.
8. OBSERVAÇÕES GERAIS
A fuga do local de acidente dos motoristas implicados, em seus carros, não torna incabível a realização da perícia. Pelo
contrário, cresce sua necessidade porque visará, não só provar a culpabilidade dos autores, como ainda, alcançar as
suas identificações. Busca-se peças de veículo que podem ter caído no local ou objetos pessoais dos motoristas
procurados, inclusive documentos por eles perdidos, se chegaram a parar e descer do veículo.
A comunicação à Delegacia de Polícia deverá ser feita o mais breve possível. Esta comunicação deverá ser feita por
escrito, em documento padronizado, onde constará uma relação dos documentos, veículos, objetos e pessoas
apresentadas naquela repartição.
BIBLIOGRAFIA
ABREU, Waldyr de. Como policiar e ser policiado sem infrações. Ed. Livraria José Olympio, 1979, Rio de Janeiro.
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POLICIAMENTO OSTENSIVO
ANÁLISE DO INTER‑RELACIONAMENTO ENTRE FATORES DETERMINANTES
"Eu fiz o que os senhores não fizeram", disse Cristóvão Colombo a um grupo de cidadãos indignados pela obviedade do
recurso utilizado para fixar um ovo sobre uma mesa sem que caísse. Na análise que segue, o autor fez considerações
sobre relevante assunto, o qual tem recebido superficial enfoque de manuais e doutrinadores.
Asp PM Pércio Brasil Álvares
A importância da análise conjuntural dos fatores intervenientes básicos do policiamento ostensivo são fundamentais para
o pleno rendimento operacional e, já que o assunto ganhou modesta abordagem no Manual Básico de Policiamento
Ostensivo (MBPO p. 12), preocupou-nos a importância de ampliar esse estado, sem, contudo, termos a ousada
pretensão de esgotá-lo.
1. TIPICIDADE E GRAVIDADE
Sabemos que o número de tipos diferentes de Ocorrências PM é praticamente inumerável, todavia podemos observar
certa estreiteza de relações entre tipicidade e gravidade.
A própria legislação penal e contravencional estabelece uma ordem entre a espécie de delito praticado (tipo penal) e sua
gravidade, manifestada pelo rigor da sanção correspondente.
Podemos ver, portanto, que determinados tipos de ocorrência previamente definidas dão uma perfeita idéia de sua maior
ou menor gravidade. Sabemos, por exemplo, intuitivamente, que o homicídio é um evento criminal mais "grave" que um
furto simples. O primeiro tem efeitos mais negativos sobre o estado de tranqüilidade pública que o último.
2. INCIDÊNCIAS E GRAVIDADE
Para planejarmos a execução do Policiamento Ostensivo é necessário verificarmos a incidência de ocorrências no
espaço geográfico considerado, estabelecendo uma profundidade para repressão dos eventos que apresentem maior
gravidade, ou seja, efeitos mais negativos sobre a tranqüilidade pública. Parece ser a relação mais importante entre os
três fatores determinantes, uma vez que o conceito de tipicidade pode ser incerto no conceito de gravidade, se
necessário.
3. INCIDÊNCIAS E TIPICIDADE
A incidência só pode ser verificada, também, com a participação da tipicidade, pois, sem esta, não se teriam definições
de tipos distintos de ocorrências e não poderíamos levantar dados estatisticamente. Se não grupássemos os fatos dentro
de determinados tipos característicos não teríamos condições de apurar a incidência com que ocorre um determinado
evento ou delito.
4. CUSTOS
De uma forma geral, os custos se relacionam com todos os demais fatores considerados, pois a mensuração através dos
gastos implicados pela adoção necessária das diversas providências no Policiamento Ostensivo é uma exigência que se
impõe como instrumento de previsibilidade para a própria sobrevivência dessa atividade.
5. ESPAÇOS A COBRIR E MOBILIDADE
Dependendo da extensão dos espaços geográficos teremos de optar pelo processo de policiamento ostensivo que
proporcione a mobilidade adequada. Há, entre essas duas variáveis, uma relação diretamente proporcional, que
representaríamos graficamente assim:

Ou seja: à medida que cresce o espaço a cobrir, cresce a necessidade de maior mobilidade.
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Como já foi salientado, aqui também há o relacionamento com custo, pois quanto maior a mobilidade exigida, maior o
custo determinado pelo processo, estabelecendo-se nova relação diretamente proporcional.
6. ESPAÇO A COBRIR, AUTONOMIA E MOBILIDADE
Estabelece-se, também, uma profunda relação entre essas variáveis, pois, se um processo com pequena autonomia for
empregado em um grande espaço a cobrir, haverá precariedade em proporcionar maior grau de tranqüilidade pública,
pois, para cobrir grandes espaços necessitamos de uma grande mobilidade, que só é conseguida se o processo tiver
autonomia igualmente expressiva.
7. POSSIBILIDADE DE CONTATO E PROTEÇÃO DO PM
A possibilidade de maior ou menor contato com o público está relacionada de forma inversa ao grau de proteção
proporcionado ao PM que, logicamente, são fatores ligados ao processo empregado.
Se fôssemos analisar graficamente teríamos:

Ou seja: quanto maior a necessidade de proteção ao PM, menor é o relacionamento direto com o público.
8. MOBILIDADE X FACILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Para se obter maior rentabilidade possível em termos de fiscalização e controle de pessoal e equipamentos envolvidos
nas operações PM, teremos, obrigatoriamente, que optar por um processo de policiamento com mais capacidade de
mobilidade para o elemento fiscalizador e controlador do que para o elemento fiscalizado e controlado. Somente dessa
forma se estabelecerá uma relação diretamente proporcional entre os dois fatores.
Podemos ver o seguinte exemplo, verificável com pequeno raciocínio lógico:
Nunca teremos perfeito grau de fiscalização e controle de frações empregadas no processo motorizado se adotarmos,
para o elemento responsável por aquela atividade, o processo a pé.
Isto porque, diminuindo o grau de mobilidade, decresce com ele a capacidade de fiscalização e controle. É uma relação
inversa em sua proporcionalidade, o que não é ideal para o perfeito rendimento operacional.
Assim podemos verificar que, para o pleno rendimento operacional da fiscalização e controle do processo a pé
deveremos adotar o a cavalo ou motorizado. Para o processo a cavalo, o motorizado, e para este o aéreo. Tal seja: no
plano tático, adotar sempre o processo de maior mobilidade para o elemento controlador e fiscalizador do que para o
elemento controlado ou fiscalizado, ou, no mínimo, o mesmo processo.
9. MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE
Também é uma relação inversamente proporcional visto a mobilidade ter um caráter dinâmico, ligado aos aspectos
gerais e abrangentes do policiamento ostensivo, ao passo que a flexibilidade é um caráter de natureza particular ou
detalhista e, portanto, mais estático.
10. LOCAL DE ATUAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E PSICOSSOCIAIS
Há, universalmente, um tipo de relação profunda, entre o ser humano e o local que ele habita. Portanto, ao depararmonos com um espaço geográfico para efeitos de policiamento ostensivo devemos considerar que nele encontraremos uma
população com características peculiares, hábitos próprios, tradições determinadas pela raça, classe social, etc. tais
variáveis, avaliadas em conjunto, vão determinar maior ou menor cautela em ações operacionais.
11. LOCAIS E CLIMA
Toda a região tem, naturalmente, um clima típico a ela associado e, portanto, as características do local exigirão
providências específicas devido à superveniência das mais diversas variações climáticas. No sul do Brasil, região de
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clima temperado, há a peculiaridade das estações do ano com variações climáticas bem definidas, contrastando com o
clima tropical predominante no país.
12. TIPICIDADE, INCIDÊNCIA, DIA DA SEMANA, HORÁRIO E LOCAL
Esses três fatores conjugados são importantíssimos para determinação das variáveis mais indicadas no policiamento
ostensivo, especialmente se dispusermos de dados pormenorizados a respeito (o que pode ser obtido por processos
eletrônicos de elaboração de dados). Se fizermos a mensuração correta dos fatores de tempo (dia da semana e hora),
determinando o tipo de ocorrência e sua incidência, teremos uma panorâmica geral de como atuarmos e quais as
providências a estabelecer nos novos planos ou na correção dos já existentes, suprindo falhas.
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E CUSTOS
Quanto maior o número de recursos exigidos para uma operação, maior custo implicará. Uma grande disponibilidade de
recursos para a execução de uma missão denota, portanto, o dispêndio de elevadas cifras e o estabelecimento de mais
uma relação diretamente proporcional. Portanto, quanto maior a previsão de recursos destinados ao emprego numa
Operação, tanto maior será sua complexidade de execução.
BIBLIOGRAFIA
1. Ministério do Exército - IGPM. Manual Básico de Policiamento Ostensivo. 1ª Ed., BM/CORAG, 1983.
2. SHILOV, G. E. Analisis Matematico en el campo de funciones racionales. 1975, Editorial MIR, Moscou. 1ª ed.
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NOTAS NOTAS NOTAS NOTAS NOTAS
SOCIEDADE E POLÍCIA
Digna de atenção e acompanhamento especiais deverá ser a ocorrência policial de assalto com seqüestro havida no dia
11 de junho deste ano.
Como desdobramento necessário, no âmbito da Brigada Militar, o Sd PM ALDO PAIM, do 9.° BPM teve seu nome
indicado para promoção à graduação de Cabo, por ato de bravura.
A atenção e acompanhamento que sugerimos, entretanto, referem‑se ao tratamento que será dado pelo Ministério
Público ao fato. Sem dúvida alguma, as declarações prestadas por Policiais Militares e Civis envolvidos no evento,
descrevendo a ação (ou ações) policial desencadeada contra os criminosos, admitem inúmeras interpretações e
permitem vários estudos acerca dos conceitos penais de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e excesso
culposo.
A atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos órgãos de comunicação social deverá ser estudada em
profundidade por aquele que pretenda entender o relacionamento da sociedade com os órgãos de segurança pública, na
atualidade.
Esse evento, de características impares em nosso meio, permite projetarmos sua repetição no tempo... Não foi o último.
Como deveremos atuar nos próximos?
Não comentaremos o Decreto n.° 19.731, de 30 de maio de 1969, particularmente seu artigo 11, por julgarmos
insuficientes as informações obtidas junto a periódicos e integrantes da Operação.
REVISTA DE REVISTAS
Para não esquecermos
Transcrição da publicação AVIAÇÃO EM REVISTA n.° 520, sob o título "Polícia & Helicópteros", artigo de autoria do
Comandante Wuilde Pacheco:
"No caso do Brasil, os helicópteros já provaram sua utilidade(...) O Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul já os vêm
utilizando de forma altamente eficaz. No caso do Estado gaúcho, existem equipes policiais militares altamente treinadas,
tanto para missões de salvamento como para operações policiais."
Haja espaço
Em artigo publicado na revista VEJA, de 06 Junho 84, intitulado "Com o dedo no gatilho", são revelados os seguintes
números:
Contingente policial no país –
56.972 policiais civis
216.216 policiais militares
Vigilantes particulares ‑ 114.693 homens
Informa, ainda, o artigo que este número refere‑se a vigilantes cadastrados regularmente. Acrescentando-se os não
registrados junto ao órgão competente, é de supô‑los em quantidade próxima a das PM.
O artigo, basicamente, analisa a falta do segurança urbana como fator determinante à busca de dispositivos privados
para a manutenção da integridade da vida e do patrimônio dos cidadãos.
JUSTA E MERECIDA...
Introdução de longo e profundo estudo sobre a Lei de Promoções do Exercito Argentino, nos idos de 1916, elaborado
pelo General Tasso Fragoso e publicado na revista "A DEFESA NACIONAL", de agosto daquele ano:
"Compreende‑se, pois, em vista do exposto, todo o empenho desenvolvido pelas diferentes nações, no sentido de
disporem sempre de um bom quadro de oficiais para os respectivos exércitos.
"A obtenção desse quadro pressupõe dois problemas:
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(na Escola e no seio da tropa);

2º ‑ A renovação do quadro, isto é, regras criteriosas para a promoção.
"Quanto ao preenchimento dos postos vacantes, variam os preceitos e opiniões. Entendem uns que o acesso deve ser
exclusivamente por merecimento, outros por antigüidade e outros por sistema misto. Opinam ainda alguns que, além das
vacâncias por morte, deve o governo provocar outras por eliminação dos indivíduos incapazes, profissionalmente, de
continuar em funções, que não logram desempenhar com proveito. Outros aceitam este principio, mas tomam a idade
como critério eliminatório (reforma compulsória).
"É muito interessante colher entre os camaradas as opiniões habituais com relação ao assunto. Observa‑se, em geral,
que os oficiais sem grande instrução, sem aptidões e até sem serviço, o descrente definitivo, segundo qualificativo
insubstituível de um distinto camarada da marinha, advoga com ardor, desferindo queixas e recriminações contra lodo
mundo, o único processo que o fará ascender, sem que outros mais aptos e mais modernos lhe passem à frente. O
oficial ambicioso, de pouco ou nenhum mérito, mas que dispõe de elementos ele luta nas suas relações sociais, com
especialidade na política, propugna o merecimento, que se lhe afigura o único trampolim suscetível de auxiliá-lo no salto
mortal que maquina, para voar célere sobre os camaradas mais antigos e desempistolados. Salvo um ou outro caso de
cavação precoce, o oficial muito moço não cogita em geral do problema do acesso; a vida se lhe abre tão cheia de
encantos e solicitações, tudo por tal modo lhe sorri à inexperiência, que não lhe dá azo a cogitações egoísticas,
especialmente se as primeiras do quadro só por antigüidade podem ser efetuadas.
"Investigando bem o problema, sem pôr nele o mínimo laivo de preocupação interesseira, somos obrigados a confessar
que o merecimento deveria ser o fator exclusivo do acesso, quer dizer, não se deveria ascender nenhum indivíduo
incapaz para o novo posto e dever‑se‑iam eliminar, desapiedadamente, todos quantos não fossem úteis à instituição. Só
assim poderíamos contar com um quadro impecável, próprio a enfeixar, sem nenhum ponto fraco, todas as forças vivas
da corporação. Mas esta solução teórica, que reputo a melhor seria exeqüível praticamente? Para selecionar é preciso
julgar, e nada mais difícil que um julgamento inspirado no só exame dos fatos, sem a mínima intervenção perturbadora
do sentimento. Não seria impossível mencionar casos típicos de indivíduos promovidos por mera bondade dos chefes,
que lhes conheciam a fundo a ignorância ou a inaptidão militar..."

[1] O sistema de Postos Policiais de Socorro Familiar não é adotado pela Brigada Militar em razão de sua estratégia operacional própria e, quem
sabe, resultado de pesquisas neste campo. Portanto, o emprego deste Sistema é uma das características da Polícia Militar do Paraná.
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