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RESUMO 

Como avanc;o das comunicac;oes, que interligam cada vez mais os mercados e a 
sociedade, nenhuma comunidade, mesmo aquelas interioranas, como e o caso de 
Toledo-PR, deixam de sentir os reflexos do que acontece no mundo globalizado, 
cidade de aproximadamente cern mil habitantes, possui oito veiculos de 
comunicac;ao de massa atuando diariamente com programas policiais, divulgando 
e comentando as atividades do 19° BPM, isto indica a grande capacidade de 
influenciar nas atividades da Policia Militar e conceitos de seguranc;a publica. 
Assuntos de incontestavel interesse comum. Para enfrentar o aumento da 
criminalidade e inseguranc;a ha necessidade de novos esforc;os da Policia Militar, 
valendo-se de aliados da sociedade, principalmente da midia, que possui o poder 
de atuar com abrangencia em curto espac;o de tempo. Esta atuac;ao naturalmente 
depende de programas claros e permanentes, o que somente se tornara possivel 
se houver relacionamento entre as partes empenhadas. Pelos resultados dos 
questionarios e entrevistas se percebe que a midia da cidade de Toledo-PR, 
desenvolve grande cobertura, com enorme influencia nos conceitos de seguranc;a 
publica, assim como a Policia Militar desempenha imensa gama de atividades de 
prevenc;ao, apesar das dificuldades estruturais, mas que as divulgac;oes sao 
basicamente de assuntos de maior repercussao, que depende inclusive da coleta 
dos jornalistas e rep6rteres, ocorrencias que via de regra chocam na sociedade, 
deixando de fazer urn papel de suma importancia, que e de informar, orientar a 
populac;ao. Os 6rgaos de midia por questoes de concorrencia e fatores culturais 
dao enfase aos assuntos de repercussao, independente de ser negativo ou 
positivo socialmente. Estes fatores contribuem para o descredito em relac;ao aos 
servic;os da Policia. Militar. Portanto, torna-se evidente a necessidade de melhorar 
os servic;os policiais e o relacionamento com a midia. 

Palavras-chaves - relacionamento; midia; Policia Militar; seguranc;a publica; 

repercussao. 
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1 INTRODUCAO 

0 presente trabalho visa compreender o relacionamento do Decimo Nono 

(19°) Batalhao de Policia Militar, com sede em TOLEDO-PR, com a midia. E 
indiscutivel que neste assunto, atualmente, deva-se ultrapassar os limites da 

tradicional se9ao de assuntos civis, melhorar as rela96es publicas, para uma 

assessoria moderna que atenda a midia, os jornalistas, que querem cada vez mais 

informa9oes , confian9a, exigindo ate estrategias de resultados. 

Esta Unidade, que recepcionou parte das areas e efetivos do 6° 

BPM/Cascavel e 14° BPM/Foz do lgua9u, torna o relacionamento, objeto deste 

estudo, assunto de grande complexidade para a Policia Militar, que inclui desde o 

simples preparo de materiais de divulga9ao ate analise estrategica de programas de 

administra~o de crises, o que e muito comum para a Policia Militar ultimamente, 

nao sendo as vezes compreendida pela midia que divulga somente assuntos de 

maior impacto e repercussao. 

A Corpora9ao para evoluir para urn relacionamento satisfat6rio com a midia 

e por conseguinte, com toda a sociedade dependera de melhorias no 

comportamento de seus integrantes, em todas as suas rela96es, primar pelos 

valores fundamentais de integridade, honestidade, idoneidade, fraternidade e 

transparencia de suas a96es desvencilhando-se de conceitos militares antigos. 

A rela9ao com a midia nao se contrapoe a necessidade de manter atitudes 

profissionais independentes, com o repasse de informa96es claras de carater 

social e de fatos relevantes a comunidade, atraves da se9ao de comunica9ao 

social. 

As Organiza96es policiais militares, valendo-se das tecnologias disponiveis, 

em especial, dos bancos de dados, estatisticas para cada vez mais conhecer as 

caracteristicas de locais e pessoas, fazendo inclusive analise critica das evolu96es 

da criminalidade e da seguran9a publica, propiciam atualizadas informa96es e 

subsidios para que os integrantes dos 6rgaos de midia possam sempre trabalhar 

em consonancia com a realidade explicita e nao empirica ou sensacionalista. 

Outro fator na discussao e a humaniza9aO da policia com metodos de 

abrangencia social, enquanto a criminalidade, cada vez mais violenta, com a96es 
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de pessoas cada vez mais precoces, resulta no agravamento das mazelas sociais, 

enquanto isso a globalizayao dos mercados que sao claramente de exclusao social. 

Para identificar a realidade no ambito interno foram aplicados questionarios 

ao efetivo do 19° BPM, exatamente aqueles policiais-militares que cotidianamente, 

durante a realizayao dos servi9os fornecem dados aos jornalistas, mantendo estreita 

rela9ao funcional. Foram realizadas entrevistas com perguntas abertas aos 

representantes da midia e ao Comandante do 19° BPM, da cidade de Toledo-PR, no 

sentido de obter diretamente as manifestayoes referentes ao relacionamento com a 

Policia Militar, alem de outros eventuais dados que possam existir na se9ao de 

inteligencia do 19° BPM, em Toledo-PR. 

Os objetivos principais do trabalho cientifico consistem em: mensurar o nivel 

de relacionamento do 19° BPM com a midia; identificar as eventuais falhas nesses 

relacionamentos; mostrar as vantagens do born relacionamento com a midia, para o 

desempenho dos servi9os policiais-militares; apresentar propostas de padroniza9ao 

das a9oes de relacionamentos, inclusive somando as a9oes de midia em beneficio 

da seguranya publica. 
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2 RELACIONAMENTO 

2.1 .1 RELACIONAMENTO, UMA QUESTAO DE MARKETING 

0 relacionamento objeto deste estudo busca primeiro identificar as partes, 

sendo o 19° BPM, da Policia Militar do Parana, como lnstituic;ao do sistema de 

seguranc;a publica, que atua na manutenc;ao da ordem publica e a midia 

representada por diversas empresas: jornais, radios e televisao, atuantes na cidade 

de Toledo-PR e regiao, os quais serao distintamente identificados, nos pr6ximos 

capitulos deste trabalho. 

Para nortear o estudo do relacionamento entre o 19° BPM e a midia, no campo 

cientifico, fazem-se necessarias incursoes nos conceitos de marketing, inclusive de 

marketing de relacionamento social, como segue, de acordo com sua aplicabilidade: 

Para KOTLER (1993 p.15) com a conceituac;ao: "conjunto de atividade que 

uma empresa planeja, implanta e controla, orientada para atender as necessidades 

de individuos, de grupos de individuos ou de outras organizac;oes, oferecendo-thes 

produtos ou servic;os"; 

0 conceito de Marketing de Relacionamento e retativamente recente, surgido 

nos anos 90. Como todos os conceitos da area de administrayao, este tambem 

surgiu de uma necessidade, imposta pelo mercado. 

Vejamos o conceito de GRONROOS (1990 p.30), "Marketing eo elemento 

que envolve os relacionamentos da empresa com o consumidor, onde os objetivos 

de ambas as partes ocorrem atraves da varios tipos de troca. Relacionamento com 

o consumidor e o conceito-chave para o marketing. As trocas ocorrem com a 

finalidade de estabelecer e manter esses relacionamentos a Iongo prazo". 

Para DARCIO (2005) "as empresas que estao investindo no Marketing de 

Relacionamento sabem que cada contato com o cliente e uma oportunidade valiosa 

de conhec&-lo methor, a fim de desenvolver ac;oes que fac;am com que esse se sinta 

especial, transformando desconhecidos em consumidores, consumidores em 

clientes, e clientes em amigos que recomendam para outros amigos". 
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2.1.2 Marketing Social 

Segundo BIANCOLINI (1998 p.25) que enaltece KOTLER, "Marketing social 

considera que o objetivo de uma empresa e determinar as necessidades e os 

desejos do mercado-alvo e proceder a sua satisfa9ao da maneira mais eficiente em 

relayao a concorrencia, segundo modalidades que busquem e reforcem o bem-estar 

do consumidor e da sociedade". 

Considerando que a questao de concorrencia do 1go BPM e pequena e nao 

e fator que possa interferir no seu desempenho ou conceituayao, perante a midia, 

contudo, a opiniao e satisfayao publica em rela9ao ao servi9os prestados pelo 

batalhao da Poficia Militar, por certo influencia na conduta da midia, pois os 

profissionais da comunicayao de massa nao fazem seus conceitos somente naquilo 

que a policia lhe envia, mas em toda manifesta9ao da populayao, das rea96es das 

vitimas e cobranyas das lideranyas comunitarias. 

2.2.3 0 Relacionamento sob a Otica da Ordem Publica 

Conhecer e entender o conceito de Ordem Publica e de fundamental 

importancia para entender qual o papel que deve desempenhar na garantia dessa 

Ordem. Segundo CRETELA (1978), "a no9ao de ordem publicae basica em direito 

administrative, sendo constituida por urn minima de condiyaes essenciais a uma vida 

social conveniente. A seguran9a dos bens e das pessoas, a satubridade e a 

tranquilidade formam-the o fundamento". 

Convem conceituar estes tres elementos que compoem a Ordem Publica. 

Seguran9a Publica 

E o estado antidelitual, que resulta da observancia dos preceitos tutelados pelos 
c6digos penais comuns e pela lei de contraven~oes penais, com a~oes de repressiva ou 
preventiva tipicas, afastando-se, assim, por meio de organiz~oes pr6prias, de todo o 
perigo, ou de todo o mal que possa afetar a ordem publica em prejuizo da vida, da 
liberdade ou dos direitos de propriedade das pessoas, limitando as liberdades 
individuais, estabelecendo que a hberdade de cada pessoa, mesmo em fazer aquilo que 
a lei nao lhe veda, nao pode ir a1em da liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a 
LAZARRINI (1987 p.9). 
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TranqOilidade Publica 

Exprime o estado de ammo tranqiiilo, sossegado, sem preocupa~oes nem incomodos, 
que traz as pessoas uma serenidade, ou uma paz de espirito. A tranqiiilidade publica, 
assim, revela a quietude, a orde~ o silencio, a normalidade das coisas, que, como se 
faz 16gico, nao transmitem nem provocam sobressaltos, preocupa~oes ou 
aborrecimentos, em razao dos quais se possa perturbar o sossego alheio. A 
tranqiiilidade, sem duvida alguma, constitui direito inerente a toda pessoa, em virtude 
da qual esta autorizada a impor que lhe respeitem o bem-estar, ou a comodidade do 
seu viver LAZARRINI (1987 p 21) 

Ja, Salubridade Publica para LAZARRINI (1987 p 22) "Referindo-se as 

condigoes sanitarias de ordem publica, ou coletiva, a expressao satubridade publica 

designa tambem o estado de sanidade e de higiene de urn Iugar, em razao do qual 

se mostram propicias as condigoes de vida de seus habitantes" 

Nao e facil compreender o conceito de Ordem Publica, posto que ele e 

extremamente incerto. variando no tempo e no espago, de urn para outro pais, e ate 

mesmo em urn determinado pais de uma epoca para outra. 

A Constituigao Federal de 1988, no capitulo que trata da Seguranga Publica, 

atribui a competencia de preservar a ordem publica. Diz o texto constitucional: 

Art. 144 -A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 

patrimOnio, atraves dos seguintes 6rgaos policiais: 

1- policia federal; 

II- policia rodoviaria federal; 

Ill - policia ferroviaria federal; 

IV -policias civis; 

V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 

0 legislador, ao incluir no texto constitucional que alem de direito a seguranga 

pubica e responsabilidade de todos, divide com a sociedade o onus do Estado de 

garantir que a ordem publica seja preservada, o que deveria ser levado em conta 

pela midia para facilitar os entendimentos da importancia do papal de cada urn. 

Diz ainda o texto constitucional que os 6rgaos componentes dos Estados 

responsaveis pela preservagao da ordem publica sao as policias no ambito Federal, 

(Policia Rodoviaria Federal e Ferroviaria Federal) e no ambito estadual (Civil, Militar 

e Corpos de Bombeiros Militares). Nos paragrafos 1° a 6°, do artigo 144, estao 

previstas as competencias de cada uma das policias. 
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Pela fundamentac;ao exposta acima, e posslvel perceber as dificuldades de se 

definir urn born relacionamento com a midia, visto que tradicionalmente as 

divulgac;Oes residem nas ocorrencias de vulto, ignorando a maior parte de seus 

servic;os e atribuic;oes, assim como a propria Policia Militar, pelas suas 

caracteristicas de sobrecarga de servic;os tambem nao prioriza com urn programa de 

relacionamento exclusivamente com a midia ou mesmo urn programa de divulgac;ao, 

ate por considerac;ao aos princlpios da universalidade e imparcialidade no 

tratamento com tantos outros 6rgaos e parceiros. 

A importancia de se destacar os conceitos e base constitucional sobre o papel 

e responsabitidade de cada urn no que diz respeito a seguranc;a publica, mostra-nos 

que a Policia Militar no 19° BPM, ou qualquer outra unidade policial tern juntamente 

com outros 6rga.os policiais o dever de prover a seguranc;a publica e manutenc;ao da 

ordem publica, sendo de exclusiva competencia da Poficia Militar o policiamento 

ostensivo fardado entre outras responsabilidades, mas que outras instituic;oes 

tambem integram o sistema de seguranc;a publica, alem de todos os cidadaos 

possuirem responsabilidade alem de seus direitos. 

Nesta discussao, podemos questionar o papel da midia, que as vezes por 

desconhecer ou por falta de relacionamento com a Policia Militar, ignora as 

competemcias e responsabilidade legais e atribui exclusivarnente todos os problemas 

de seguranc;a, independente de esfera de atribuic;Oes ou responsabilidades, a Policia 

Militar, como no exemplo: aquefe veiculo furtado que a pessoa deixou em local 

ermo, aberto com as chaves e os documentos no porta-luvas. 

0 objetivo de tratar desses conceitos de ordem publica e o papel de cada 

urn no sistema de seguranc;a, e enfatizar que a atuac;ao da policia militar e vasta, 

com muitas atividades pouco divutgada pela midia, mas que ocupam grande 

quantidade de recursos e tempo, porem, se nao gera repercussao, nao tern 

divulgac;ao. 

0 fato conforme constatado na pesquisa deste trabalho monografico, que os 

6rgaos de midia dao especial atenc;ao as ocorrencias de vutto e trabalham com 

grande enfase aos relat6rios de ocorrencias, indica que etes fazem urn trabalho 

voltado para suas audiencias e vendagem de jomal, nao preocupados com o 

verdadeiro sentido de publicidade, com cunho preventivo e educativo, deixando 
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muitas vezes de se valer do poder da midia para alertar as pessoas de suas 

responsabilidades e cuidados com a seguranc;a. 

2.2 0 QUE E UM RELACIONAMENTO. 

Tanto a Unidade Policial como os operadores de midia em seus objetivos e 

necessidades, devem atentar para se corresponderem da melhor forma possivel. 

Para COBRA (1993 p. 7), conceitua-se: 

0 relacionamento, tal como urn produto, tern aspectos tangfveis, visiveis e claramente 
definidos como direitos e deveres de fomecedores e clientes. Mas ha tambem os aspectos 
inatingiveis, nao identificados com facilidade, que necessitam muitas vezes da ajuda da 
pesquisa. Ou seja, num relacionamento comercial existem como num casamento, 
compromissos claros que, uma vez respeitados, possibilitam urn born relacionamento. Mas 
existem expectativas implicitas, nao declaradas, que carecem de identificayao para impedir 
uma deteriorayao das relac;ees. 

Urn relacionamento como em urn contrato qualquer exige bilateralidade e 

correspondencia de obrigac;Oes e prop6sitos, pois nao e porque uma das partes 

entende que faz a sua parte, que possa garantir urn relacionamento, nem mesmo 

quando uma das partes, tanto a unidade policial ou outra empresa de comunicac;ao 

defina urn programa de marketing, mais do que isso elas precisam que estejam 

orientados e vejam as coisas do mesmo modo. 

Urn modo de definir quando se desenvolveu urn relacionamento e aferir se 

frequentemente as partes se relacionam informalmente, sem ser definido como uma 

atividade de rotina ou que o oficio lhe imponha. 

Nessa situac;ao, poderiamos tambem verificar se a Policia Mititar e 

considerada importante para participar de eventos fora daqueles rotineiros e 

tradicionais, a exemplo de: gincanas e eventos culturais promovidos pela midia, 

assim como, a Unidade policiat valorizar a presenc;a dos comunicadores de midia 

em eventos extras policiais, como sociais, recreativos pr6prios da Policia Militar. 

E imprescindivel, portanto, que se tenha alguma concepc;ao do que seja urn 

relacionamento. De modo geral, retacionado com uma atitude. Uma pessoa, ou urn 

grupo de pessoas sente que ha algo que a une a uma outra parte. Seja qual for o 

elemento adesivo dessa uniao, nao deve ser possivel quebra-lo com facilidade. 
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Esse sentimento nao se desenvolve a partir do nada. Ele tern de ser merecido pelos 

integrantes da midia e pelos integrantes do 19° BPM. 

Pode se afirmar que ocorreu urn relacionamento quando as partes percebem 

que existe urn modo de pensar mutuo nos interesses de produzir serviyos e divulga

los, como em outro relacionamento comercial ou matrimonial, onde as partes 

precisam se relacionar abertamente. 

0 processo de desenvolvimento do relacionamento inclui interayoes entre 

eles. lnterayao inclui todo tipo de troca de bens, serviyos, informayoes, rotinas 

administrativas, na verdade, qualquer contato que ocorra entre duas partes. 

Comunicayao ocorre como parte de todas as interayoes mas, adicionalmente, 

ocorrem outros esforyos de comunicayao independentes e planejados, como 

campanhas. lnterayao e atividades de comunicayao continuam com o tempo e 

integram-se a urn processo de relacionamento que cria valor. Se nao se 

desenvolverem desse modo, nao surgira urn relacionamento. 

E clara que nao e tacit a tarefa de avaliar se surgiu ou nao urn relacionamento 

com base nessa descriyao. Todavia, deve-se aferir a existencia de urn 

relacionamento nesse nivel tambem. Mesmo que nao seja possivel desenvolver urn 

instrumento de medida ideal, isso nao e desculpa para nao tentar criar urn 

instrumento que chegue o mais proximo possivel. A mutualidade inerente na 

perspectiva de relacionamento cria uma situayao ganha-ganha na qual ambas as 

partes devem ganhar algo. Requer-se que todas as partes se vejam como parceiras. 

2.3 COMO CRIAR UM RELACIONAMENTO 

0 19° BPM, que presta serviyos de indiscutivel relevancia a comunidade, 

pretendendo melhorar seu relacionamento com a midia, ou mesmo que fosse como 

qualquer outro seguimento da sociedade, devera considerar seus serviyos como 

qualquer outro produto do mercado e considerar que este produto tern aspectos 

tangiveis, ou seja, visivelmente e claramente definidos como autuay()es de transito 

e outras ayoes com intervenyoes em locais publicos, prisoes e outros. Tambem 

deve considerar os aspectos intangiveis dos serviyos policiais, aqueles que nao sao 

identificados claramente, que precisam de pesquisas e analise de dados para 
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identificar, como atendimento via telefone, policiamento velado, patrulhamento na 

madrugada, como exemplo de diligencias em denuncias que nao resultam em 

caracterizac;ao de ocorrencias. 

GRONROOS ( 1990 p 358) "Urn relacionamento pode se desenvolver 

quando urn ou, no minimo, a maioria dos contatos e interac;oes importantes com 

clientes sao orientados para o relacionamento". 

Pelo que se observa do autor, as partes, tanto o 19° BPM como a midia, 

devem ter como meta a manutenc;ao de boas relac;Qes e fidelidade de prop6sitos, 

pois todos os contatos devem ser orientados para o relacionamento, devem ser com 

compromisso de ambos, fazendo da Unidade policial urn pouco a mais do que 

meramente repassar retat6rios, mas dispensar toda a atenc;ao para as questoes a 

serem divutgadas, assim como a midia manter o firme prop6sito de nao agir com 

sensacionalismo ou criticas que s6 geram indisposic;oes as partes em assuntos que 

poderiam ser resolvidos com urn contato informal e amistoso. 

TROJANOWICZ, BUCQUEROUX.(1993 p. 253) afirma que, "A policia 

muitas vezes evita os jornalistas, mas o policiamento comunitario produz materiais 

de sucesso, com interesse humano, capazes de atrair o apoio publico. Os 

supervisores podem ser urn elo eficiente com a imprensa, alertando-a para materias 

de interesse e trabalhando com ela para que entenda como age o policiamento 

comunitario". 

A policia no modelo tradicional, com as heranc;as e influencias do passado, 

quando trabalhava basicamente no interesse do Estado, com caracteristicas 

marcantes no miHtarisrno, nao conseguia se relacionar bern nem com a midia ou 

qualquer outra representac;ao civil, fugindo dos jornalistas como identificado pelo 

autor acima, contudo, atualmente com o advento da filosofia comunitaria na Policia 

Militar, existe urna mudanc;a marcante de comportamento dos policiais que 

trabalham em urn sistema de cooperac;ao, denominada como Policia cidada, que 

nao faz senao em virtude das dernandas indicadas pela pr6pria comunidade, agindo 

muito mais proativamente do que repressivamente. 

Nesse relacionamento, aparecem outros alem da midia, como parceiros 

importantes como: as autoridades civis eleitas, comunidade de neg6cio, a propria 

comunidade e outras instituic;oes. 
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Pelo que se pode concluir, quanto mais a policia evoluir no nos conceitos 

comunitarios, mais facilmente se relacionara com a midia, pois em trabalhando 

voltada para os anseios comuns e integradas as representac;oes sociais, mais 

facilmente a midia estara convencida do seu desempenho e eficiemcia, visto que os 

agentes da midia tambem sao bern relacionados e estao dia a dia em contato com 

os diferentes 6rgaos e com a comunidade em geral. 

Nesta evotuc;ao, todos passam a se entender melhor, pois os 

comunicadores passam a saber, tambem das dificuldades e deficiencias da estrutura 

policial, assim como a necessidade de participac;ao da comunidade para melhorar a 

seguranc;a publica. 

2.4 QUALIDADE DO RELACIONAMENTO: 

A qualidade percebida de servic;o e basicarnente estatico, sendo 

identificada pelos diversos servic;os executados pela Policia Militar, que mudam 

normal mente por ocasiao de troca de governos ou projetos de seguranya publica de 

grande impacto, a exemplo do Projeto Povo( Policiamento Ostensivo Volante), 

atualmente, ja o fator imagem da urn aspecto dinamico. E claro que as percepc;oes 

de qualidade da populayao e dos integrantes de midia sofrem alterayaes com o 

tempo, a medida que o relacionamento prossegue. Mesmo que haja somente urn 

unico encontro de servic;o, por ocasiao de uma ocorrencia, por exemplo, esse 

encontro e urn processo que inclui uma serie de rnomentos da verdade e a 

percepc;ao de qualidade do cliente desenvolve-se de forma dinamica. 

GRONROOS( 1990 p.107), neste aspecto, relaciona aspectos da boa 
qualidade percebida de servi9os. 

Do ponto de vista do cliente, qualidade de relacionamento e a sua propria perce~o de 
qualidade desenvolvida continuamente com o tempo. Contudo, como urn relacionamento 
inclui no minimo duas partes, o fornecedor ou prestador de servi~s e o cliente, na realidade 
a percepc;ao da qualidade esta se desenvolvendo em ambos os lados. 0 fornecedor ou 
prestador de servi~s forma uma impressAo da qualidade do cliente e, especialmente em 
relacionamentos de neg6cios, pode haver urn neg6cio continuo e reciproco que se 
desenvolve com o tempo, com percep¢95 continuas como: 

1.Profissionalismo e capacidade 
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Os clientes percebem que o prestador de servic;os, seus funcionarios, sistemas operacionais 
e recursos fisicos possuem o conhecimento e a capacidade requeridos para resolver seus 
problemas de urn modo profissional (criteria relacionado com resultado). 

2.Atitudes e comportamento 

Os clientes sentem que os funcionarios de servic;o {pessoas de contato) preocupam-se com 
eles e estao interessados em resolver seus problemas de maneira amigavel e espontanea 
(criteria relacionado com processo). 

3.Acessibilidade e flexibilidade 

Os clientes sentem que o prestador de servic;os, sua localiza<;ao, horarios de opera<;ao, fun
cionarios e sistemas operacionais sao projetados e executados de modo que seja facil con
seguir acesso ao servic;o e estao preparados para demonstrar flexibilidade em ajustar-se as 
demandas e desejos do cliente (criteria relacionado com processo). 

4.Confiabilidade e integrldade 

Os clientes sabem que, seja o que for que acontec;a e o que foi combinado, eles podem 
confiar que o prestador de servic;os, seus empregados e sistemas cumpram as promessas e 
realizem o trabalho tendo em mente o melhor interesse do cliente (criteria relacionado com 
processo). 

6.Recuperac;io de servic;o 
Os clientes percebem que sempre que alguma coisa da errado ou acontece algum impre
visto, o prestador de servic;os tomara providencias imediatas e ativamente para manter a 
situa<;ao sob controle e descobrir uma nova e aceitavel soluc;Ao (criteria relacionado com 
processo). 

&.Panorama de servic;o (Serviscape) 

Os clientes sentem que o ambiente fisico circundante e outros aspectos do ambiente do 
encontro de servic;o apoiam uma experiencia positiva do processo de servic;o (criteria rela
cionado com processo). 

7.Reputac;io e credibilidade 

Os clientes acreditam que podem confiar na empresa do prestador de servic;os, o valor 

percebido equilibra o dinheiro, e defende born desempenho e valores que podem ser com

partilhados pelo cliente e pelo prestador de servic;os (criteria relacionado com imagem). 

Nao se pode falar, portanto, em qualidade de servic;os sem estreitar entre a 

midia e o 19° BPM urn elo forte de boa vontade, pais se os rep6rteres e jornalistas 

nao forem bern atendidos, provavelmente os bans servic;os da Policia Militar nao 

serao divulgados e projetados para toda a sociedade, criando urn impacto favoravel 

de seguranc;a publica, beneficiando principalmente a Unidade policial. 

Pelos parametros do autor citado acima, seria dizer que para se firmar urn 

born relacionamento, indispensavel se torna que se invista na qualidade do 

atendimento, isto diretamente aos interessados da midia como para toda a 

comunidade, pais na era de muitas parcerias e inter-relacionamento, todas as 

pessoas estao de alguma forma interligadas. 
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Neste quesito da qualidade de atendimento, para uma unidade policial nem 

sempre a tarefa e facil, nem todos estao dispostos e sempre em condir;oes de 

propiciar o melhor atendimento, ou ainda ate por falta de conhecimento, problemas 

de educar;ao, altivez ou pelo fato de o policial se sentir descomprometido 

socialmente perante os profissionais da midia. 

Desta forma, os policiais para corresponderem bern, precisam estar 

municiados com a forr;a do compromisso, mais elevado do que a propria auto -

estima. 

2.5 A IMPORTANCIA DA IMAGEM 

A Policia Militar de modo geral e destacando-se o 19° BPM, possui imagem 

reconhecida, o que representa verdadeiro patrim6nio perante a comunidade do 

Oeste do Parana. 0 impacto da imagem normalmente e percebido pelos 

comunicadores de massa e reforr;ado pela gama de atendimentos efetuados 

diariamente. 

GRCNROOS( 1990 p.364), indica que: 

lmagem que e importante para a administrac;So. A imagem causa um impacto intemo sabre 
funcionarios bem como um impacto extemo sabre c/ientes. Quante menos clara e distinta 
for a imagem, mais isso pode afetar as atitudes dos funcionarios em relac;So a organizac;So 
como empregadora, o que, por sua vez, pode ter uma influencia negativa sobre o 
desernpenho do profissional e, assim, sobre os relacionamentos com clientes e a 
qualidade. Por outre lado, uma imagem positiva, digamos, de uma empresa cujo serviyo e 
excelente, comunica valores claros intemamente e, desse modo, pode refor~r atitudes 
positivas em relac;So a empresa entre seus funcionarios. Essa empresa tambem atrai 
facilmente bons profissionais. 

A imagem da Unidade policial, portanto, comunica diretamente seu 

desempenho e agira como marketing de relacionamento, pois sendo uma imagem 

positiva facilitara, propiciara melhores expectativas e propagara confiabilidade. 

Uma imagem torna-se uma proter;ao. Problemas de menor repercussao ou 

ocasionais podem ser tolerados devido a esse efeito de proter;ao. Porem, isto 

funciona em curto espa~o de tempo, pois se os problemas sao frequentes, sem 

solur;ao ou nao existe urn tratamento apropriado, o efeito e contrario, ai se observa, 

nao raras vezes, que a midia incisivamete divulga com enfase esses efeitos 
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negativos, mesmo que nao se refiram exclusivamente a problemas locais, mas sao 

relacionados a outras referencias negativas envolvendo policiais-militares ate de 

outros estados. 

A importancia da imagem do Batalhao em estudo, reflete e conduz para a 

reflexao de toda a Policia Militar do Parana, pois o respeito e lealdade a 
organiza~o de 151 anos de existencia nao podem ser isolados ou defendidos em 

nome do 19° BPM, este compromisso deve corresponder com justi~a aos louros e 

dificuldades, por todos os policiais-militares perante a sociedade paranaense. 

Nesta epoca de grande publicidade das atividades policiais com a 

concentra9ao de esfor9os dos 6rgaos de midia para levar a comunidade as 

informa9oes e conhecimentos que fatalmente representam a verdadeira imagem da 

corpora9ao, neste caso do 19° BPM, diante da situa9ao de inseguran9a, portanto, 

nao e possivel mascarar sua imagem por muito tempo, fazendo algum tipo de 

campanha paliativa de divulga9ao que nao condiz com a realidade. 

Quando a lnstitui9ao nao e reconhecida, urn programa de marketing pode 

resolver, contudo, no caso da Policia Militar, a imagem e conhecida, porem, com o 

risco de ter seus conceitos desatualizados, com imagens pouco claras, baseadas 

nas experiencias de profissionais antigos. 

Deve-se ter muita aten9ao nestes casos, pois se a partir de uma imagem 

desatualizada ou desgastada, desenvolver-se apenas urn programa de divulga9ao, 

apresentando e prometendo servi9os evoluidos e desburocratizado e, nao 

condizente com a realidade, por certo os prejuizos futuros serao maiores, pois a 

dinamica da realidade revertera e tudo estara novamente no descredito. 

A maior li9ao que devemos considerar e que a realidade vence, pois se for 

projetada para a comunidade uma imagem em desacordo com a realidade, ou que 

essa imagem divulgada nao corresponda com as expectativas da popula9ao, 

afetara o relacionamento, tanto das parcerias, como de toda a sociedade. 

Na constru9ao de uma imagem, nao e suficiente urn programa de divulga9ao 

ou longas e frequentes exposi9oes, mas que realmente se apresente urn born 

servi9o, pois esse por si passa a convencer e gerar credibilidade. 
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3 A ESTRUTURA DO 19° BPM 

3.1 ALGUMAS DEFINICOES 

0 19° Batalhao leva o nome de CAPITAO PM JOAO ALVES DAROSA 

FILHO (historiador da PMPR, recentemente falecido); suas instalac;oes fisicas 

encontram-se na Rua Gisele Merlin Leduc, 390, Bairro Gisele, Toledo-PR, nas 

antigas instalac;oes da extinta 3° Cia do 6° BPM. Com abrangencia de 21 municipios 

da regiao Oeste do Parana, com sede em Toledo, possui tres Companhias distintas, 

sendo duas destacadas nas cidades de Marechal Candido Rondon e Assis 

Chateaubriand. 

Seu efetivo atua em diversos tipos de policiamento, como: transite, Projeto 

Povo, radiopatrulha, Rotam (rondas ostensivas tatico m6vel), inteligencia, PROERD, 

patrulha rural, aquatico. 

A Unidade dentre as instalac;oes pr6prias de urn Batalhao adaptado, 

consult6rio odontol6gico, bomba de abastecimento de combustive! para as viaturas 

a gasolina, Cart6rio de autuac;ao do termo circunstanciado. 

A Sede da OPM, distante 40 (quarenta) quilometros de Cascavel, com uma 

populac;ao de aproximadamente 100.000 (cern mil habitantes) e com urn alto indice 

de desenvolvimento humano, identificada pelas 4 (quatro) universidades existentes, 

urn baixo indice de desemprego e saneamento basico em quase sua totalidade. 

Economicamente, esta bern acima de outras cidades do mesmo porte, em 

razao do solo fertil permitindo altos indices de produ<;ao, e grande aproveitamento 

na produc;ao de suinos eaves de corte, inclusive conta com a empresa SADIA, que 

emprega mais de 6.000 (seis) mil funcionarios diretos. 

Notoriamente se constata a estabilidade dos quadros estatisticos nas 

naturezas criminais cuja repercussao afeta a ordem publicae os interesses sociais, 

mesmo considerando que o fator ambiental relacionado a fronteira com o Paraguai 

com policiamento insuficiente, afetam diretamente a maioria destas naturezas de 

repercussao. 
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A atual estrutura do Batalhao e muito precaria em termos de efetivo e 

recursos materiais. lsso vai refletir no atendimento demorado ou ate mesmo, na 

sele98o de ocorrencias em dias de maior pico, de quinta-feira a sabado a noite. 

COBRA. (1993 p.40). Tomando como base os seus conceitos, temos:" 0 

sucesso de uma politica de prestayao de serviyos ao cliente repousa em dois 

pontos-chaves: recursos materiais e recursos humanos" 

A Unidade Policial trabalha basicamente, no atendimento de ocorrencias 

policiais, mesmo possuindo escassos recursos. Por outro lado, com criatividade e 

vontade, desenvolve programas preventivos de grande aceitayao social, como por 

exemplo, o PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a 

Violencia), Patrulha Escolar e outras ayoes nos nucleos comunitarios e midia. 

Situayoes geograficas e fatores criminais indicam para as cidades de 

Toledo e outras do Comando que estao no chamado "corredor rodoviario do crime", 

ja que interligam varias regioes importantes ao cenario Estadual e Nacional, como 

por exemplo, da Argentina ou Paraguai, trafegando por Foz do lguayu, toma direyao 

a Cascavel, Mato Grosso do Sui, Sao Paulo, Rio de Janeiro, etc. Alem disso, maior 

parte do ano, as altas temperaturas, propiciam ao aumento da criminalidade. 

A densidade populacional de Toledo como na maioria das cidades 

subordinadas apresenta condiyoes favoraveis ao controle criminal em relayao a 

populayao, por possuir pouca densidade populacional, aliado ao fato de que os 

policiais-militares conhecem melhor quem sao os marginais, que agem no dia-a-dia, 

facilitando a identificayao e a prevenyao consequentemente. 

Em relayao aos crimes de homicidio, ocorrem em torno de reg1oes e 

populayoes mais carentes e desestruturadas. Os motivos geralmente sao banais, e 

envolve o uso de bebidas alco61icas, o uso ou trafico de drogas e acertos de contas 

entre gangues rivais. 

As drogas constituem uma causa que leva a outras consequencias, que nao 

somente o uso e o trafico de entorpecentes, mas tambem tern uma ligayao muito 

intima com outros delitos, tais como o roubo, furtos, estupros, homicidios, vias de 

fato e ameayas. 

lnfelizmente, ocupa ainda espayo grande na sociedade, deixando de dominar 

somente as camadas mais pobres, ou seja, o uso de entorpecentes esta presente 

em todas as camadas sociais, destruindo muitas lares e familias. 
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3.2 COMUNICACAO ENTRE AS EQUIPES. 

As atividades policiais militares funcionam ininterruptamente, com varias 

equipes e servic;os que se inter-relacionam, dependendo muitas vezes o sucesso de 

uma equipe do desempenho de outra frac;ao. 

0 relacionamento interpessoal entre o comando de equipe e seus 

subordinados e urn dos fatores mais relevante na facilitac;ao de urn clima de 

confianc;a, respeito e afeto que possibilita relac;oes de harmonia e cooperac;ao. As 

relac;oes dos integrantes das equipes determinam as verdadeiras possibilidades de 

trabalho conjunto produtivo. No caso da Policia Militar, e possivel afirmar que as 

relac;oes interpessoais sao tao ou mais importantes do que a qualificac;ao individual. 

A vasta gama de atendimentos feitos pela Policia Militar exige alto grau de 

profissionalismo, com conhecimentos diversos, pois atua desde uma pequena 

intervenc;ao para orientar ou advertir alguem, ate atendimentos que exigem apurado 

conhecimento de gerenciamento de crise e superac;ao para o combate nas 

condic;oes mais estressantes e de alto risco, tanto para o policial como para as 

partes. Nas condic;oes de trabalho do 19° BPM, considerando inclusive o escasso 

efetivo; exige-se muita interac;ao mutua entre as equipes mesmo que as diversas 

equipes trabalhem em suas especialidades distintas, como transito, choque, radio

patrulha, inteligencia e outras. 

0 poder de soluc;ao da Unidade nao se identifica por ac;oes isoladas ou 

identificadas de forma personalissima, mas pelo resultado das equipes, pela 

somat6ria da continuidade, caracterizado desta forma o real sentido da lnstituic;ao 

policial militar, organizada e hierarquizada para o fim de socorro e protec;ao dos 

bens publicos, principalmente o da vida. 

A comunicac;ao entre as equipes torna-se, portanto indispensavel durante as 

ac;oes e operac;oes para viabilizar o proprio andamento e seguranc;a do sentido, 

fazendo parte de qualquer soluc;ao e estrategia de servic;o policial. A Unidade 

valendo-se da tecnologia e abrangencia da informatizac;ao agiliza com facilidade os 

contatos entre as equipes, sendo dificultado apenas pela dificuldade de fazer a 

manutenc;ao e atualizac;ao dos aparelhos necessarios para esse fim. 
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Foi constatado, baseado na experiencia de mais de dois anos de atua9ao 

deste Oficial que na referida Unidade a intera9ao das equipes, tern facilitado para o 

rendimento e avan9o da nova filosofia de policia comunitaria, ocorrendo em varias 

oportunidades formais de instru9ao do comando e nas outras informais, por 

exemplo: de lazer, esportivas e sociais. 

3.3 COMUNICAQAO INTERNA 

A Unidade estudada, foi instalada recentemente, portanto, herdou todas as 

caracterlsticas da 38 Cia/6° BPM, Subunidade que era comandada por Oficial 

lntermediario e nao mais de que dois tenentes, desta forma necessitavam que os 

efetivos se interelacionassem mais diretamente ate para autodefesa e melhor 

desempenho, voltados basicamente para as pr6prias demandas e costumes, sem 

enfrentar muitas dificuldades de entendimento. 

A Organiza9ao se instala com suas tradicionais se96es de servi9os, 

inclusive como setor de comunica9ao social, dirigida por urn segundo-tenente, mas 

que possui como vantagem a nova concep9ao de interagir com seus efetivos e com 

a comunidade. 

As rela96es e comunica96es internas do 19° BPM, como de toda a PMPR, 

sao formais, fundamentadas na hierarquia e na disciplina, com escalonamento 

vertical, possibilitando comunica9ao mais aberta e menos formal somente entre os 

circulos de gradua96es e de postos. 

Sem comprometer a estrutura interna da unidade policial, as comunica96es 

de servi9os, contam com caracterlsticas pr6prias do 19° BPM, que representam a 

cultura e as tradi96es da sociedade interiorana, facilitando muito o funcionamento e 

fluxo das comunica9oes. 

Fatores como reduzido numero de policiais e baixa rotatividade dos 

policiais-militares facilitam a comunica9ao interna, pois colocam cotidianamente os 

policiais em contato, ora por necessidade ou convoca9ao de instru9ao e tambem os 

contatos informais extra-servi9o,sao facilitadores das comunica96es entre os 

integrantes do 19° BPM, independentemente neste caso de fun9ao. 
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Apesar de a Sede da Unidade estar em uma cidade de mais de cern mil 

habitantes, ainda e reconhecida pela cultura de boa vizinhan<;a, que integra e se 

reflete no comportamento dos seus policiais, que numa convivencia mais 

comunitaria, que na verdade nao e uma evolu<;ao, mas urn reconhecimento de 

vantagem dessas rela<;oes. 

3.4 0 NOVO PARADIGMA 

A circunscriyao do 19° BPM, inserida na regiao Oeste do Oeste do PR, 

dentro de urn contexto que comemora o crescimento da produ<;ao economica, 

agropecuaria e industrial, mas que nao consegue evitar o agravamento dos velhos 

problemas sociais, com incidencia e aumento de crimes, resultantes principalmente 

da despropor<;ao do enriquecimento de uma pequena minoria enquanto a maioria 

nao consegue crescer por razoes de falta de saneamento basico, somados as 

negligencias das administra<;oes publicas nas questoes de educa<;ao e saude. 

A criminalidade aumenta e os problemas sociais tem-se agravado, exigindo 

medidas urgentes do governo e da policia, no entanto o governo nao aumenta os 

recursos humanos e materiais, mas implementa uma nova filosofia de policia, em 

que quebram velhos paradigmas e retiram-se os policiais dos quarteis, afastando-os 

de conceitos meramente repressivos e corporativos, para urn modelo proativo e 

integrado com a comunidade que serve. 

No 19° BPM, atualmente se evidencia uma nova ordem, em que os policiais 

se envolvem com as questoes de seguran<;a de forma mais completa e passam a 

interagir com outros orgaos e segmentos da sociedade para fazer a seguran<;a, 

sendo urn dos relacionados a propria midia, alem de outros como: autoridades civis 

eleitas, comunidade de negocio, outros orgaos publicos e a propria comunidade. 

Depois de compreendido pelos integrantes do sistema de seguran<;a e 

cooperadores, divulgado pelos veiculos de midia, que o crime e apenas urn reflexo 

de outros problemas maiores, que uma policia repressiva (tradicional) nao 

conseguira solucionar esses problemas, nem mesmo podera sanar problemas de 

injusti<;as sociais, pois nao e suficiente prender alguem depois de traumatizar a 

vitima. Desta forma, varios entes publicos e privados passaram a se relacionar com 

a Policia Militar para tratar dos assuntos de seguran<;a, em uma especie de policia 
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de consenso, valendo-se inclusive da forc;a da midia para potencializar assuntos 

preventivos de seguranc;a, diminuindo distancias e incompatibilidades, que geram 

distorc;oes de fatos e publicac;oes sensacionalistas, muitas vezes sem qualquer 

prop6sito ao bern comum, mesmo que independa da vontade do agente de midia ou 

de servic;o policial irregular. 
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4. A ESTRUTURA DOS ORGAOS DE MiDIA DA CIDADE DE TOLEDO-PR 

Os 6rgaos convencionais de midia que atuam na cidade de Toledo, que 

atingem basicamente a circunscri<;ao do 19° BPM, apesar de possuir outras 

empresas de midia na regiao, mas que neste estudo as amostras e entrevistas 

foram tomadas exclusivamente na Sede de Toledo. 

Os veiculos que atuam diariamente, de segunda a sexta-feira, sao: 

Urn canal de TV, da rede lndependencia, com programayao policial em 

horario nobre, ao meio dia, com o titulo de " B. 0" ; 

Possui duas radios FMs, sendo a Mundial FM, com programac;ao diaria de 

jornalismo policial, das 7h30min as 8hs e a FM Educativa com programac;ao diversa, 

incluindo noticias diarias; 

As tres radios AM trabalham com programac;ao policial, sendo: 

A Radio lntegrac;ao , com 12 (doze)anos de atuac;ao, nos horarios das 6h as 

7h, com o programa Cidade Alerta e, das 11h30min as 12h horas 0 reporter 

Policial, ambos como radialista Edio Rosseto. 

Radio Guac;u, com 50(cinquenta) anos de atuayao, nos horarios das 6h30min 

as 8h30min Guac;u Noticias - 1° Edic;ao, apresentado por Jair Escarpato; das 

1 Oh30min as 11 h30min Guac;u Noticias - 2° Edic;ao, apresentado por Batista Franco. 

Radio Uniao, 27(vinte e sete) anos de atuac;ao, nos horarios das 6h30min com 

o Programa Urgente, apresentado por Sadi Nunes: das 7hs as 9hs Plano Geral, 

apresentado por Osvaldo Dias; das 11 hs as 11 h30min; Central de Policia, 

apresentado por Jose Heriberto e da 12h30min as 13h15min Uniao Geral com Paulo 

Eber. 

Ja os jornais sao dois diarios, o Ga:zeta de Toledo, com 10 (dez) anos de 

existencia e o Jornal do Oeste, com 21 ( vinte e urn) ambos com paginas exclusivas 

de seguran<;a publica, retratando fatos do meio policial. 

Existem outros impressos semanais que nao raramente, dependendo das 

novidades da area policial, atuam dando repercussao de fatos e comentarios 

oriundos da atual problematica de seguranc;a publica. 

A visibilidade midiatica da atualidade e algo dificil de mensurar, pois via 

Internet, comunicac;ao entre integrantes de clubes de servic;os, empresas publicas e 
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da iniciativa privada fazem criar corpo qualquer novo fato, principalmente nestes que 

sao relativamente de interesse de todos. 

A independencia dos 6rgaos desta estrutura torna ampla e dinamica as 

atividades de divulga~ao da atua~ao do 19° BPM, dando com certeza enfoques 

variados, influindo de maneira complexa nas diversas camadas da comunidade. 

4.1 A CUL IURA DA MiDIA 

Os reporteres e redatores policiais, como quaisquer outros profissionais, no 

ambito de suas profissoes precisam cotidianamente produzir suas materias policiais 

que estao historicamente introduzidas nos interesses da populayao, pois estas 

indicam parametros de seguranya e equilibria social. Muitas vezes esses 

profissionais, independente de rna fe pessoal, provocam fortes discussoes sobre 

seus comentarios que afetam as atividades policiais, isto se complica, 

principalmente quando as materias sao escassas ou dificultadas pelos orgaos 

policiais. 

PEREIRA (2005 ) 

A industria da midia e moralmente neutra. Faz o bern e faz o mal com a mesma 
competencia. Em doses mitridaticas ou em dimens6es astronomicas. Ela e urn poder 
formidavel do progresso, cuja capacidade de fazer ou desfazer o que quiser esta cada vez 
mais ganhando for~ e sofisticac;ao. 0 poder da midia e, na sua essencia, a for~ dos 
interesses economicos de qualquer sociedade modema. 0 apelo dos meios de 
comunicac;ao e de urn poder quase magico, praticamente anestesiante a midia tern urna 
for~ incrivel para nos impor o que ela pretende, seja urn produto qualquer, seja urn 
comportamento inadequado. lsso, porem, nao impede que se fa~ justi~ a essa maravilha 
do presente e do futuro: a tecnologia da informatica e da telematica, da imagem e do som. 
Ela ja fez a sua parte; a sociedade e que precisa de soluc;6es eticas para ver triunfar os 
valores morais. Mais uma vez e necessario que nos conscientizemos do fato de que as 
virtudes inspiradas na forc;a e na astucia devem ser substituidas pelo primado da verdade, 
a filha da justic;a, "porque s6 a justic;a da a cada urn o que e seu". 

Quando existe dificuldade ou mau atendimento por parte do orgao de 

seguran~. por certo permite ou motiva o reporter ou redator a apresentar os fatos 

com a incrementa~ao propria do profissional de midia, muitas vezes opinioes 

baseadas em seus conceitos ou inven~es para melhor convencer a popula~ao, sem 

compromisso de resultados ou consequencias. Nesse contexto de falta de intera~ao 

entre a policia e a midia, podera remeter o comunicador a utilizar-se de conceitos 
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em relac;ao a policia de forma ultrapassada, equivocada, generaliz:ando pelas falhas 

e vicios de outras policias militares inclusive. 

Para BORN ( 2005 ) 

o compromisso da midia enquanto prestat;io social se estende muito alem da transmissao 
da Voz do Brasil e do Horario Eleitoral Gratuito. As emissoras de radio e televisao como 
eoneessionar1as da Uniao e utilizando-se dos benefieios eomer~iais amparados pelo ineiso 
XIII do art. 21 da Constitui<;Ao Federal estao sujeitas as normas estipuladas pelo artigo 221 
da Carta Magna, devendo dar prefer~neia a programac;aes que pr1)movam a educac;Qo e a 
cultura, alem de respeitar e primar pelos valores eticos e sociais da pessoa e da familia, a 
serem observados atraves dos direitos fundamentais. Deveriam, pois, abster-se da 
formac;ao de opiniao parcial, limitando-se a divulgac;Qo dos fatos e deixando para a 
soeiedade o eonveneimento mais adequado a questao divulgada. 

Com os crescentes indices de criminalidade, a midia, no seu fundamental 

papel, passou cada vez mais a interagir e focar as ocorrencias do dia-a-dia que 

sempre estao alterando o panorama da seguranc;a publica, ou no minimo alterando a 

sensayao de seguranc;a nas pessoas, nao sendo normalmente simpatica aos 6rgaos 

de seguranc;a publica, vindo ate gerar conflitos, quando todos deveriam estar 

relacionados para melhores resultados sociais serem alcanc;ados. 

OIAVtO, (2005), nasa Conferencia Executiva de Seguranc;a Publica para a 

America do Sui da IACP, pronunciou-se, sendo possivel extrair que a velha 

reportagem esta em extinc;ao, aquelas que o reporter usava girias expressoes nada 

profissionais, como: o elemento, presunto, viatura. Epoca em que a etica nao era 

forte, quando se aceitava somente a versao do policial. 

Dos anos 70 para 80 houve uma revoluyao nos editoriais, faz:endo uma 

grande mexida com esses conceitos, retirando vicios. 

Atualmente, os profissionais de midia estao mais bern pagos e 

profissionaliz:ados, devido as exigencias de mercado, nao sendo mais possivel que 

rep6rteres somente relatem sobre relat6rios policiais, mas que estes fac;am 

reportagem e materias investigativas, inclusive ouvindo a populac;ao e atuando 

contra a corrupc;ao policial e outras atividades. 

No mesmo evento de Seguranc;a Publica, OLIVEIRA, tambem se 

manifestou no paine! Marketing de Seguranc;a Publica e o papel da Midia frente a 

Crise da Seguranc;a Publica, podendo ser entendido que a comunicac;ao de 
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marketing transmite a alma do neg6cio, mas que isto nao esta incluido nos curriculos 

da forma~o policial, que a Policia Militar discute pouco o valor de sua imagem. Que 

a policia nao tern estatisticas e estrategia para com a midia. 

A policia e a mfdia discutem pouco e sao desorganizadas, precisam mais 

seriedade para esses assuntos, os quais viriam em beneficio da policia. 

A policia precisa maior estrategia, dando mais informa~oes, utilizando-se de 

bancos de dados, os policiais fazendo palestras, os profissionais de midia para 

melhor orienta-los, dando a conhecer a estrutura da policia. A policia falando mais de 

sua propria imagem. 

A polfcia nao precisa reclamar de suas dificuldades, mas divulgar esses 

dados para receber apoio. Que com o advento da policia comunitaria existe uma 

melhoria nestas questoes de relacionamento. 

0 importante e que a sociedade esta cobrando mais da policia e da mfdia, e 

agora a policia esta trabalhando essas questoes com formas de excelemcia nas 

academias. 

4.2 OS EFEITOS DA MiDIA NA SEGURANCA 

A midia tern uma for~a incrivel para nos impor o que ela pretende, mesmo 

baseada em urn fato qualquer, seja urn comportamento inadequado. lsso, porem, 

nao impede que se fa~a justi~a a essa maravilha do presente e do futuro, visto a 

tecnologia da informatica, da imagem e do som. 

A Policia Militar, aliada a esse poder de alcan~ar a sociedade em curto 

espa~o de tempo, com diversos meios e formas de comunicar, com certeza podera 

desempenhar papeis de seguran~a de forma muito eficiente no convivio de urn born 

relacionamento. Contudo, em nao havendo sintonia ou prevalecendo razoes 

pessoais de animosidade podera refletir negativamente da mesma forma atingindo 

todo o conceito de seguran~a da lnstitui~ao, a exemplo de casos em que 

comandantes sao afastados por mera incompatibilidade com pessoas que trabalham 

na midia. 

Mesmo manchetes de ambito nacional, quando negativas acabam atingindo 

a todos. Algumas emissoras de radio e televisao, alem de alguns jornais 

sensacionalistas, acobertam-se da liberdade de imprensa e comportam-se como urn 
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poder sancionador, induzindo a condenac;ao pela opiniao publica de simples 

acusados civis e policiais-militares, cujos processos em inumeras ocasioes sequer 

chegam a ser instaurados. 

Esses acusados que comprometem a imagem de policiais-militares perante 

o publico e, mesmo quando absolvidos, sao cerceados do respeito pela comunidade, 

uma vez que a midia divulga e comenta os fatos antes de qualquer investigac;ao, 

abstendo-se de publicar as sentenc;as, exceto quando se trata de reus de grande 

prestigio social. Tais atitudes ferem fatalmente o "Principia de Presunc;ao de 

lnocemcia" disposto no artigo 5°, LVII da Constituic;ao que reza: "Ninguem sera 

culpado ate o trans ito em julgado de sentenc;a penal condenat6ria", alem de outros 

incisos que se referem ao tratamento desumano, a intimidade e a vida privada, a 
discriminayao atentat6ria aos direitos fundamentais e ao respeito a integridade fisica 

e moral do preso (incisos Ill, X, XLI e XLIX do mesmo artigo). 
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6 APESQUISA 

5.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Atraves dos metodos bibliograficos, descritivos e indutivos, com aplica~ao de 

noventa questionarios, com seis quesitos ao publico interno do 19° BPM, 

exatamente aqueles policiais-militares que cotidianamente, durante a realiza~ao dos 

servi~os, convivem e fornecem dados aos jornalistas, mantendo estreita rela~ao 

funcional, assim como as entrevistas com cinco perguntas abertas aos 

representantes da midia da cidade de T oledo-PR, ambos procedimentos de 

pesquisa realizados pessoalmente por este Oficial, que compareceu nos diversos 

6rgaos de midia nos dia 05 e 06 de Setembro de 2005, assim como compareceu na 

Sede do 19° BPM, nos dia 06 e 08 de Setembro de 2005 e procedeu a entrega dos 

questionarios que foram aplicados por outros Oficiais em horario de instru~ao, nas 

sedes da Unidade e das Companhias de Assis Chateaubriand e Marechal Candido 

Rondon-PR. Obtiveram-se, diretamente, as manifesta~oes referentes ao 

relacionamento com a Policia Militar. 
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5.2 ANALISE E TRATAMENTO ESTATISTICO 

5.2.1 Analise e lnterpreta~ao dos Questionarios 

QUADRO 1- RELAGIONAMENTO DO 1'9° BPM COM A MIDIA. 

Verificar se o relacionamento existents e de confian~a ou nao confiavel entre o 
19 °8PM e a midia. 

POPULA~AO-AL VO PUBLICO INTERNO 
OP(X)ES 

FA TOR F% 
Relacionamento de confian~a 65 72°/o 
Relacionamento de pouca confian9a 15 17°/o 
Relacionamento que-nao inspira confian9a 10 11°/o 
TOTAL 90 100% 

ldentifica-se que 72,2 °/o dos questionados responderam que o 
relacionamento entre o 19° BPM e a midia e de confian~a; 16,6°k responderam que 
o relacionamento e de pouca confian~a; sendo que 11,1°k responderam que o 
-relacionamento nao e confiavel 

GRAFICO 1- RELACIONAMENTO DO 19° BPM COM A MIDIA 
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QUADRO 2- DIVULGACAO DE MATERIAS DA PM 

Verificar o grau de confianca da midi:a nos materiais produzidos pela PM. 

POPULACAO-ALVO PUBLICO INTERNO 
OPCQES 

FA TOR F% 
Publica basicarnente os relat6rios 25 28%> 
Nao faz a pubHcacao dos relat6rios 12 13% 
Publi'ca parcialmente os relat6rios e faz comentarios 53 59% 
TOTAL 90 1QQ0/o 

ldentifica-se que 28°k dos 6rgaos de midia pubJicam os relat6rios da PM; 
13% nao publicam: total mente os relat6rios da PM e 59 % publicam parcial mente os 
relat6rios da PM somados aos comentarios diversos. 

GRAFICO 2- DIVULGACAO DE MATERIAS DA PM 
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QUADRO 3- COMPARECIMENTO DOS REPORTERES NO QUARTEL NAS 
OCORRENCIAS DE VUL TO. 

Verificar o nivel de interesse dos rep6rteres nas ocasioes de ocorrencias de 
vulto. 

POPULACAO-ALVO PUBLICO INTERNO 
OPCOES 

FA TOR F% 
Nao comparecem 00 0,0°/o 
As vezes comparecem 38 42°/o 
Sempre comparecem 52 58°/o 
TOTAL 90 100% 

28 

ldentifica-se que nio existe percentual registrado nos questionados sabre 
rep6rteres que nao comparecem no quartel por ocasiao de ocorrencias de vulto, ja 
42% responderam que as vezes comparecem, enquanto que 58% responderam que 
sempre comparecem. 

GRAFICO 3 - COMPARECIMENTO DOS REPORTERES NO QUARTEL NAS 
OCORRENCIAS DE VUL TO 
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QUADRO 4- A IMPORTANCIA DO RELACIONAMENTO ESTREITO. 

Verificar se ha vantagens no relacionamento. 

POPULACAO-ALVO PUBLICO INTERNO 
OPCOES 

FA TOR F% 
Nao considera importante 11 12% 
Considera relativamente importante 32 36%> 
Consi:dera importante 47 52% 
TOTAL 90 100o/o 

ldentificou-se· que 12% dos questionados responderam que nao consideram 
importante o relacionamento estreito da PM com a midia; 36% responderam que 
consideram retativamente importantes; 52% responderam que consideram 
importante. 

GRAFICO 4- A IMPORTANCIA DO RELACIONAMENTO ESTREITO. 
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QUAO·RO- 5- DIVULGACOES COM ENFOQUE POSITIVO. 

ldentificar o g.rau de influencia da midia nos servi~os policiais. 

POPULACAO-ALVO PUBLICO INTERNO 
OPCOES 

FAT OR F OA, 

Exerce influencia nos servi~os 66 79% 
A atividade· PM independe do que a 
midia divulga 17 20% 
Nao exerce influencia 07 1°k 

TOTAL 90 1QQOA, 

ldentificou-se que 79% dos questionados responderam que as divulga~oes 
com enfoque positive exercem influencia na atividade-fim da PM; 20% responderam 
que a atividade PM independe do que a midia divulga; 1% respondeu que nao 
exerce influencia. 

GRAFICO - 5- OIVUlGACOES COM ENFOQUE POSITIVO. 
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QUADRO 6- DIVULGACAO DE ASSUNTOS PREVENTIVOS. 

Pesquisar o envolvimento da midia e da PM nas questoes de seguranc;a 
publica. 

POPULACAO-ALVO PUBLICO INTERNO 
OPQOES 

FATOR F% 
A midia local nao divulga assuntos 
preventives 6 1% 
As vezes divulga assuntos preventives 72 85% 
Sempre divulga assuntos preventives 12 14°k 

TOTAL 90 100% 
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ldentificou-se que 1°k dos questionados respondeu que nunca ouviu a midia 
local divulgar materias preventives de seguranc;a publ'ica; 85% responderam que as 
vezes sao divulgados assuntos preventives; 14% responderam que sempre sao 
divul:gados assuntos preventives na midia local 

GRAFICO 6- DIVULGACAO DE ASSUNTOS PREVENTIVOS 
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5.3 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

5.3.1 PESQUISA QUANTITATIVA 

1) Como 6 o relacionamento do 19° BPM com a midia? 

Obteve-se como resultado na pesquisa entre os integrantes do 19° BPM, que 72% 

afirmam que o relacionamento e de confian~a. enquanto que outros menos de 30% 

atribuiram ao relacionamento pouca ou falta de confian~a. Entao se chega a 

conclusao que o relacionamento e positivo a favor do 19° BPM. 

2) A midia local tem divulgado materias alem daquelas repassadas pelo setor 

de comunicaqao da PM? 

No tocante as divulga~oes dos relat6rios da PM, foi. constatado que 59% 

responderam que a midia publica as materias da PM e ainda acrescenta 

comentarios, sendo identificado pela pesquisa que 13% apenas nao fazem a 

divulga~ao dos conteudos da maneira repassada pela PM. Demonstrando assim que 

a confian~a nos relat6rios da PM e grande e os mesmos servem da base para as 

suas publica~oes. 

3) Os reporteres e jornalistas comparecem no quartet por ocasiao das 

ocorrincias de vulto? 

Evidencia-se o comparecimento dos profissionais da midia em 58%, sendo que 

por outro lado o nao comparecimento foi constatado. ldentificando deste modo o 

interesse e valor dispensados por esses profissionais pelos dados quando 

apresentados pela Policia Militar, para serem explorados pela midia. 

4) Voce considera importante o relacionamento estreito da PM com a midia? 

Quanto a importancia do relacionamento estreito, observou-se 0 percentual de 

52% dos questionados considerem importante urn relacionamento estreito. 12% 

com a opiniao de que nao e importante. A conclusao, portanto e que a grande 

maioria aprova o relacionamento estreito e tira proveito para ambas as partes. 
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0 percentual de 79% respondeu que as divulga~oes exercem influencias 

positivas nas atividades de PM. lsto evidencia que os policiais-militares estao 

comprometidos com aquilo que ouvem pela midia ou repercute na sociedade. 

6) Voci tomou conhecimento se a midia local divulgou assuntos preventivos 

de seguranc;a publica? 

Ja nas divulga~oes de ordem preventiva o percentual de 85% dos questionados 

disse que as vezes a midia divulga assuntos preventivos de seguran~a. Conclui-se 

que a midia pouco se empenha nas divulga~oes preventivas, mas provavelmente o 

19° BPM tambem nao desenvolve urn trabalho mais eficiente no contexto, que alias 

e sua missao por excelencia. 

5.3.2 PESQUISA QUALITATIVA 

Foram entrevistados os diretores, rep6rteres dos 6rgaos de midia e o Sr. 

;Gomandante do 19° BPM de Toledo-PR, nas seguintes pessoas: 

·limo. Sr. SADI NUNES, locutor da Radio AM Uniao de Toledo-PR. 

-limo. Sr. MARCIO PIMENTEL do JORNAL DO OESTE. de Toledo-PR. 

- limo. Sr. EDIO ROSSETO, locutor da Radio lntegra~ao e colunista policial do 

Jornal Gazeta de T oledo-PR. 

-limo. Sr. ODAIR BATISTA FRANCO- Radio Gua~u e academico de Jornalismo·Ge£ 

Toledo-PR. 

-limo. Sr. REINALDO ROCHA, apresentador da TV INDEPENDENCIA de Toledo

PR. 

-lima. Sra. GILCE SANTORO, locutora da FM MUNDIAL de Toledo-PR. 

-limo. Sr. OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, MAJ QOPM, 

COMANDANTE DO 19° BPM. 

Em rela~ao as entrevistas das pessoas acima, as mesmas foram anexadas 

em inteiro teor a este trabalho, porem ressaltam-se os seguintes fatos e analise, das 

diversas perguntas abertas: 
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Em rela~ao as entrevistas das pessoas acima, as mesmas foram anexadas 

em inteiro teor a este trabalho, porem ressaltam-se os seguintes fatos e analise, das 

diversas perguntas abertas: 

Ao questionar-se, como tem sido sua relac;io com a Policia Militar, 

Vossa Senhoria indica como necessaria a implantac;io de um novo programa 

de divulgac;io dos servic;os da PM? 

Para a maioria dos entrevistados, a rela~ao com o 19° BPM e boa; 

cabendo ressalvas para a necessidade de amplia~ao das informa~oes; evitar 

privilegiar determinados 6rgaos com informa~oes em detrimento de outros; sendo 

acusadas incorre~oes nas informa~oes obtidas de B.Os. Ja o Cmt do 19° BPM 

afirmou, "Nos moldes do que esta hoje, as informa~oes repassada a imprensa 

escrita e falada seguem uma padroniza~ao dentro da Corpora~ao, nao sendo 

necessarias muitas mudan~as, precisando apenas de alguns ajustes de carater 

tecnico". 

Quando perguntado, tem sido suficientes os relat6rios de servic;os ou 

seriam necessarias outras formas de informar ou divulgar os servic;os da PM? 

Os entrevistados, com excec;ao do Cmt do 19° BPM, indicaram as seguintes 

situa~oes: Relat6rios muito resumidos, incompletos e fracos de conteudo; a 

necessidade de urn endere~o eletronico; a falta de entendimento do reporter com o 

policial sobre os assuntos de interesse de divulga~ao. Enquanto o apresentador de 

televisao Reinaldo Rocha, afirmou "e necessaria que o setor de informa~oes seja 

profissional, como por exemplo uma assessoria de imprensa que informe todos os 

6rgaos sobre os assuntos mais importantes, pautando inclusive entrevistas com os 

comandantes, assim a Policia Militar seria muito bern mais divulgada pela midia" 

A terceira pergunta versou sobre: o que Vossa Senhoria considera mais 

importante, receber uma denuncia do civil ou um relat6rio da PM para fazer 

suas materias? 
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Constatou-se que ambos sao importantes, que a Policia Militar tern 

credibilidade nos relatorios; que segundo o reporter Edio Rosseto " tudo esta 

interligado e esta tern sido a grande arma da atualidade e do futuro, a den uncia", 

tambem identificou-se que houve melhorias no relacionamento da midia com a 

Policia Militar, sendo dito que o relatorio da PM e de fundamental e de incontestavel 

valor para a elabora~ao dos conteudos de divulga~ao. 

Tambem foi perguntado, da seguinte forma: Quais as dificuldades ou o que 

impede a PM de trabalhar bem relacionada com a midia. 

Apurou-se pelas respostas que existe a falta de uma sala de imprensa na 

Unidade policial, com profissionais da area. Que policiais sao parciais em rela~ao a 

divulga~ao de certos assuntos; o reporter do Jornal Oeste disse existir medo dos 

jornalistas em publicar certas materias que poderao motivar a~oes contra eles 

proprios. Ainda foi apurado pelo mesmo redator que existe parcialidade e policiais 

com relacionamento suspeito ou perigoso, inclusive recebendo beneficios para 

divulgar informa~oes Outro ponto percebido pelo reporter Edio Rosseto, do jornal 

Gazeta de Toledo, e que policiais trabalham na fun~ao de radio operador como 

castigo, nao correspondendo com as expectativas minimas, prejudicando bons 

resultados que poderiam ser obtidos. 

Finalmente ao ser aberto aos questionados: Quais as sugestoes que podem 

contribuir para eventual melhoria no relacionamento da midia com a Policia 

Militar? 

As principais manifesta~oes foram em rela~ao a necessidade de os relatorios 

serem mais precisos; da cria~ao de uma assessoria de imprensa e endere~o 

eletronico no Batalhao, que as melhorias dependem da vontade politica e que a 

popula~ao ainda confia no trabalho da Policia Militar. 0 reporter Sadi Nunes, da 

radio Uniao, disse que, "Os relatorios poderiam ser mais precisos, abordando os 

fatos, mas tendo o cuidado na tipifica~ao das condutas, de acordo com Codigo 

Penal. 0 que ocorre muitas vezes e que os relatorios sao descritos por alguem com 

desconhecimento da lei, resultando em injusti~a as pessoas eventualmente 

abordadas com responsabilidade". 
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A locutora da FM Mundial, disse; "deviamos ser mais companheiros. Para 

fazer uma campanha, alguma a~ao, usar a amizade, o companheirismo, que a 

imprensa fosse chamada para trabalhar junto". Enquanto o Cmt do 19° BPM, 

completou que "A imprensa em geral deve se posicionar mais ativamente nas 

mudan~as da legisla~ao, entender que 0 papel das nao e 0 de passar a mao na 

cabe~a das pessoas que vivem a margem da sociedade. Deve buscar a informa~ao 

no local em que ela ocorre, ouvir todas as partes, e somente entao, colocar isso no 

radio, no jornal ou na televisao". 
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6. CONCLUSQES E SUGESTQES 

6.1 CONCLUSOES 

0 19° BPM, que e oriundo da fusao de area e efetivos do 6° BPM/Cascavel 

e 14° BPM/Foz do lgua~u-PR, pelo apurado nao possui estrutura adequada para 

corresponder com os anseios e necessidades no quesito atendimento a midia, 

apesar de manter urn born relacionamento. 

A maior arma identificada no estudo, para superar as dificuldades e o 

consenso aos interesses sociais, abrindo-se redes de socializa~ao, propiciando 

relacionamento, ate mesmo com outros 6rgaos. 

0 relacionamento depende de contatos e esses contatos propiciam a troca 

de informa~oes, que contribui para solu~oes de problemas policiais, assim como, 

aumenta a credibilidade entre os relacionados, apesar de que ficou evidenciado 

pelas entrevistas que os integrantes do 19° e os comunicadores, ainda uma parte 

espera pela outra a iniciativa de estreitar as rela~oes. 

Nos questionarios e nas entrevistas, pode se verificar que a midia pode ter 

alguns objetivos coincidentes com os objetivos da Policia Militar, como a orienta~ao 

de seus esfor~os para o interesse da sociedade, principalmente quanto a melhoria 

de sua qualidade de vida, motivando o relacionamento. 

E sempre born lembrar que os 6rgaos de midia tambem constituem neg6cios 

num mercado competitive: vender jornais ou obter audiencia. 

Pelo visto, nao se pode pretender que a midia ressalte os assuntos da Policia 

Militar, inclusive suas dificuldades, sem uma contrapartida de apoio e 

relacionamento aberto, confiavel, sendo demonstrado por parte dos policiais-militres 

claro compromisso com a etica profissional. 

Seguran~a Publica e sempre material interessante, nao s6 pela frequencia 

com que esse assunto invade o cotidiano das pessoas como tambem pela carga 

emocional associada. Qualquer noticia negativa em seguran~a e normalmente 

ligada a urn drama humano, situa~oes em que a policia pode demonstrar toda sua 

competencia e dedica~ao. 

Como foi cotetado nos questionarios, e inegavel dizer que a cobertura da 

midia influencia fortemente as atitudes dos policiais-militares, sobre a forma e a 
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qualidade do servi~o policial, podendo produzir bons momentos no relacionamento 

com o 19° BPM, apenas refletindo os bons servi~os e, em urn estagio mais 

avan~ado compreendendo as dificuldades do sistema de seguran~a publica. 

6.2 SUGESTOES 

Objetivando melhorar o relacionamento com a midia, considerando as 

caracteristicas dos profissionais da area de comunica~ao de Toledo-PR, que sao de 

pessoas via de regra integradas a comunidade, assim como, a maioria dos policiais

militares que atuam na mesma cidade sao oriundos da propria regiao, exceto os 

Oficiais, foram elencadas as seguintes propostas: 

a) Realizar Estudo de Situa~ao de Assuntos Civis e Pesquisas, para dentro do 

planejamento estrategico da unidade dar especial aten~o, para as questoes de 

relacionamento com a midia e outros 6rgaos. 

b) Desenvolver programa de instru~ao no ambito interno e ciclo de palestras 

para os diversos segmentos da sociedade, indicando para a midia a necessidade de 

sua coopera~ao, no desenvolvimento de melhorias na seguran~a publica. 

c) Desenvolver programa de qualidade dos servi~os, principalmente os de 

emergencia, recep~ao e a¢es comunitarias, considerando que cada policial-militar e 

urn responsavel pelos conceitos da lnstitui~ao, pois, aumentando a qualidade dos 

servi~s, a credibilidade, o relacionamento se torna uma consequencia natural. 

d) Estruturar uma assessoria com sala de imprensa, no 19° BPM, para 

fornecer apoio aos profissionais da midia, melhorando suas condi~oes de trabalho 

na OPM, estreitando assim, o relacionamento da unidade com a midia. 
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ANEXOS 



ANEXO I 

Modelo de questionario 

ESTADO DO PARANA 
POLICIA MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 

Este questionario tern por finalidade subsidiar Trabalho Tecnico Cientifico a ser realizado por 
Oficial da Policia Militar do Parana, no Curso de Aperfeiyoamento de Oficiais da Academia Policial 
Militar do Guatupe, por isso e muito importante que responda com sinceridade, para que se 
possam buscar melhorias para a PMPR. 

QUESTIONARIO 
( marque urn x) 

1) Como eo relacionamento do l9°BPM com a midia? 

urn relacionamento de confianya; ---

___ urn relacionamento de pouca confianya; 

___ urn relacionamento que nao inspira confianya. 

2) A midia local tern divulgado materias alem daqueles repassados pela seyao de 

comunicayao da PM? 

__ __.publica basicamente os relat6rios da PM; 

__ __;nao faz a publicayao total dos relat6rios; 

__ _.publica alguma coisa do relat6rio e faz comentarios diversos. 

3) Os reportes e jornalistas comparecem no quartet por ocasiao das ocorremcias 

de vulto? 



___ n.ao comparecem; 

__ ___;as vezes comparecem; 

___ sempre comparecem. 

4) Voce considera importante o relacionamento estreito da PM com a midia? 

___ nao considero importante; 

___ considero relativamente importante; 

___ considero importante. 

5) Divulgayoes com enfoque positive exercem influencia na atividade fim da PM? 

___ exerce influencia nos servi9os; 

___ a atividade PM independe do que e divulgado na midia; 

nao exerce influencia. ---

6) Voce tomou conhecimento se a midia local divulgou assuntos preventives de 

seguran9a publica? 

__ nunca ouvi materias preventivas de iniciativa da midia; 

__ as vezes sao divulgados assuntos preventives; 

__ s.empre ou9o materias de ordem preventiva na midia. 



ENTREVISTA DIRECIONADA AOS DIRETORES E REPORTERES DOS ORGAOS DE MIDIA DE 

TOLEDO 

1) Como tern sido sua relac;ao com a Policia Militar, Vossa Senhoria indica 

como necessaria a implantac;ao de urn novo programa de divulgac;ao dos 

servic;os da PM? 

2) Tern sido suficientes os relat6rios de servic;os ou seriam necessarios outras 

formas de inforrnar ou divulgar os servic;os da PM? 

3) 0 que Vossa Senhoria considera mais importante, receber uma denuncia 

do civil ou urn relat6rio da PM para fazer suas materias? 

4) Quais as dificuldades (se houver) ou o que impede a PM de trabalhar bern 

relacionada com a midia? 

5) Quais as suas sugestoes que podem contribuir para eventual melhoria no 

relacionamento como a Policia Militar? 



Entrevista realizada com o Sr. SADI NUNES, locutor da Radio AM Uniao de 
Toledo-PR. 

1) Como tem sido sua relaqao com a Policia Militar? Vossa Senhoria indica 

como necessaria a implantaqao de um novo programa de divulgaqao dos 

serviqos da PM? 

A relac;ao com a Policia Militar e boa, mas pode melhorar. Ha necessidade de 

ampliac;ao das informac;oes que chegam a todos, sem preferencias, pois a 

informac;ao e direito garantido pela Constituic;ao. 

2) Tem sido suficiente o relat6rio de serviqos ou seriam necessarias outras 

formas de informar ou divulgar os servlqos da PM? 

0 relat6rio fornecido atualmente e bastante resumindo, nao da a dimensao da 

informac;ao e impede melhor interpretac;ao pelo profissional da comunicac;ao e 

tambem do publico consumidor da informac;ao. 

3) 0 que Vossa Senhoria considera mais importante: receber uma denuncia 

do civil ou um relat6rio da PM para fazer suas materias? 

Ambos sao importantes, pois mostram visoes diferentes. 0 importante e que 

a PM repassa os fatos, mesmo envolvendo a Corporac;ao, pois a populac;ao 

confia tambem na imprensa e para o organismo policial, nao represents bern 

esconder algo que urn civil tome publico. 

4) Quais as dificuldades (se houver) ou o que impede a PM de trabalhar bem 

relaciona~a com a midia? 

Muitas vezes ha preferencias de comunicadores, envolvendo mais os policiais 

das pr6prias ocorrencias, o que torna o relacionamento da PM com a imprensa 

uma especie de competic;ao. Desse modo, determinado comunicador, que por 

exemplo, foi avisado por urn policial de uma ocorrencia, destaca erroneamente 

na sua abordagem que e exclusive. Nao pode haver preferencias. Ha necessidade 

de treinar policiais que fac;am o intercambio com a imprensa, que conhec;a os 



caminhos e adote as mesmas tecnicas. As salas de imprensa sao 6timos 

ambientes para isso. 

5) Quais as suas sugestoes que podem contribuir para eventual melhoria 

no relacionamento como a Policia Militar? 

Os relat6rios poderiam ser mais precisos, abordando os fatos, mas tendo o 

cuidado na tipificac;ao das condutas, de acordo com C6digo Penal. 0 que ocorre 

muitas vezes e que os relat6rios sao descritos por alguem com desconhecimento 

da lei, resultando em injustic;a as pessoas eventualmente abordadas com 

responsabilidade ao consumidor. 

No relat6rio pode constar que uma pessoa cometeu determinado ilicito penal, mas 

muitas vezes a autoridade policial entendeu que nao era crime ou alterou o tipo 

penal. 0 consumidor, que as vezes tambem e leigo na materia, pode incorrer em 

calunia e responder civilmente pelo ilicito, porter divulgado. 

Entrevista realizada com o Sr. MARCIO PIMENTEL do JORNAL DO OESTE 

de Toledo-PR. 

1) Como tem sido sua relagao com a Policia Militar, Vossa Senhoria indica 

como necessario a implantagao de um novo programa de divulgagao dos 

servigos da PM? 

.A relac;ao dos profissionais do JORNAL DO OESTE com a Policia Militar 

pode ser considerada boa, entretanto, pode ser melhorada sim com a adoc;ao de 

urn programa de divulgac;ao. Exemplo: muitas vezes baseamos as informac;oes 

das reportagens nos boletins de ocorrencias, ocasionando em alguns casas 

informac;oes tecnicamente incorretas. Caso houvesse dentro da propria 

corporac;ao uma assessoria fornecendo as informac;oes, certamente haveria 

menos erros no setor policial nos jornais, assim como haveria uma interac;ao maior 

entre policia e meios de comunicac;ao.Gostariamos de ressaltar que em 

determinados casas alguns veiculos recebem informac;oes privilegiadas, 

comprometendo o trabalho dos demais veiculos. Nem sempre, ainda, a policia nos 

avisa sabre determinadas operac;oes ou seus resultados. 



2) Tem sido suficiente o relat6rio de servic;os ou seriam necessarias outras 

formas de informar ou divulgar os servic;os da PM? 

Como dito anteriormente, os relat6rios muitas vezes sao incompletos do ponto 

de vista dos veiculos de comunicac;ao, sendo necessaria a busca de informac;oes 

complementares. Neste caso, a implantac;ao de uma assessoria seria 

extremamente benefica para ambos os lados. Outra sugestao e a implantac;ao de 

urn site mais completo em termos de informac;oes. 

3) 0 que Vossa Senhoria considera mais importante, receber uma denuncia 

do civil ou um relat6rio da PM para fazer suas materias? 

As duas informac;oes sao importantes. No caso de uma denuncia civil, evidente 

que a preocupac;ao com a veracidade das informac;oes devera ser bern maior se 

comparada as informac;oes prestadas pela policia. Entretanto, cabe ressaltar, que 

denuncias de civis muitas vezes sao mais completas que os relat6rios da policia. 

4) Quais as dificuldades (se houver) ou o que impede a PM de trabalhar bern 

relacionada com a midia? 

Entendemos que a maior dificuldade e o medo de divulgar algo que mais tarde 

seja usada por advogados. A legislac;ao, infelizmente, protege a criminalidade e, 

pelos ultimos acontecimentos, temos vista essa protec;ao ficar ainda mais 

acentuada. Existe o medo na imprensa em geral em divulgar determinadas 

noticias e mais tarde responder algum processo. Notamos tambem, no caso 

especifico de Toledo, que a amizade de determinados policiais com determinados 

rep6rteres de alguns veiculos fica, muitas vezes, acima do interesse coletivo, ou 

seja, a informac;ao e repassada a uns e nao a outros por essa proximidade 

perigosa.Temos ciemcia que existe dentro da imprensa alguns profissionais que 

pagam aos policiais para terem informac;oes privilegiadas, assim como ja 

recebemos ofertas de policiais para serem nossos 'rep6rteres', principalmente as 

noites. 

5)Quais as suas sugestoes que podem contribuir para eventual melhoria no 

relacionamento como a Policia Militar? 



Como sugestao principal e mais urgente e adoc;ao de uma assessoria de 

imprensa em cada batalhao, o que facilitaria imensamente o trabalho da imprensa 

e da propria policia, pois comandantes e policiais poderiam se manifestar atraves 

dessa assessoria. Tambem sugerimos a implantac;ao de urn enderec;o eletronico 

mais completo e atualizado diariamente, assim como o envio por correio eletronico 

das informac;oes, o que ja vern sendo realizado, porem nao de maneira 

padronizada, tampouco de todas as unidades. 

Entrevista realizada com o Sr. EDIO ROSSETO, locutor da Radio lntegraqao 

e colunista policial do Jornal Gazeta de Toledo-PR. 

1) Como tern side sua relaqio com a Policia Militar? Vossa Senhoria indica 

como necessaria a implantac;ao de urn novo programa de divulgaqao dos 

serviyos da PM? 

No nosso caso especificamente, o relacionamento Policia Militar e imprensa 

sempre foi amigavel, respeitoso e participative. Existe uma parceria na troca de 

informac;oes e denuncias e que acabam sendo positivas no esclarecimento de 

fatos policiais. Quanto a urn novo programa de divulgac;ao dos servic;os da PM, a 

principia nao vejo necessidade. 

2) Tern sido suficiente o relatorio de servi9os ou seriam necessarias outras 

formas de informar ou divulgar os serviqos da PM? 

Atualmente o sistema de informac;ao dos relatos policiais da PM de Toledo tern 

deixado a desejar, como conteudos "fracos", sem nomes e identificac;ao de 

pessoas, ate mesmo aquelas presas em situac;ao de flagrante. 

3) 0 que Vossa Senhoria considera mais importante: receber uma denuncia 

do civil ou um relat6rio da PM para fazer suas materias'? 

Nao existe uma boa reportagem policial se nao houver a participac;ao de 

pessoas denunciando fatos e a Policia Militar informando suas ac;oes. Tudo esta 

interligado e esta tern sido a grande armada atualidade e do futuro, a denuncia. 



S6 que neste caso, deve existir o cuidado do reporter policial em estar 

fundamentado em fatos veridicos e nao em denuncias vazias ou tendenciosas. 

Tudo precisa ser avaliado antes de ser publicado, a tim de preservar a imagem da 

policia ou do cidadao. 

4) Quais as dificuldades (se houver) ou o que impede a PM de trabalhar bern 

relacionada com a midia? 

0 primeiro passo para o born relacionamento entre a imprensa e a policia e a 

recepc;ao. 0 atendente, 0 radio-operador, e a pessoa que vai levar a boa ou a rna 

imagem da corporac;ao para fora dos quarteis. As vezes o que se ve e que o 

policial que nao esta rendendo bern ou se comportando direito, recebe como 

"castigo" a func;ao de radio-operador. lnsatisfeito, o que ele vai fazer? Este e o 

primeiro passo. Atender a imprensa no horario em que for solicitado e se nao 

possuir a informac;ao no momento, demonstrar a boa vontade em consegui-la. A 

imprensa na maioria das vezes, digo isso porque em cada municipio o 

comportamento pode ser diferenciado, e amiga da PM e tern o papel de receber 

as informac;oes e transforma-la em noticias. Noticias que vao desde as prisoes em 

flagrante, os alertas e ate mesmo o envio de denuncias que tragam resultados 

positivos. 

5) Quais as suas sugestoes que podem contribuir para eventual melhoria no 

relacionamento com a Policia Militar? 

No caso de Toledo, fica ate dificil falar, porque o relacionamento com a midia 

tern sido excelente. Acredito que no momento o unico empecilho tern sido de fato 

as "restric;oes" de informac;oes nos relat6rios diarios enviados a imprensa, os quais 

sendo utilizados de maneira seria, nao causam problemas a ninguem. Do restante, 

acredito que estamos bern servidos, pois a n6s cabe receber a informac;ao correta, 

pois transform4-la em noticia e projetar o trabalho policial cabera aos rep6rteres 

da area. 



Entrevista realizada com o Sr. ODAIR BATISTA FRANCO- Radio Gua~u e 

academico de Jornalismo de Toledo=PR. 

1) Como tem sido sua relac;ao com a Policia Militar Vossa Senhoria indica 

como necessaria a implantac;ao de urn novo programa de divulgac;ao dos 

servic;os da PM? 

Tirando OS bons policiais, temos aqueles que insistem em rnetodos pouco 

ortodoxos, enterrados nos poroes da ditadura e, ate mesmo, no inicio do processo 

pre-dernocratico, no qual nos encontrarnos. Afinal de contas, falta rnuito, ao Brasil, 

para ser, urn Pais dernocraticos. 

2) Tem sido suficiente o relat6rio de servic;os ou seriam necessarias 

outras formas de informar ou divulgar os servic;os da PM? 

Em rela~ao ha 10 anos, no entanto, uma profissionaliza~ao do setor, dara o 

toque que falta para urna plenitude no born entendirnento. 0 profissional da area, 

um jomalista, por exemplo, nao tern o feeling de urn policial, este por sua vez, 

tambem, normalmente, nao consegue distinguir o que e noticia, informa9ao. 

3) 0 que Vossa Senhoria considera mais importante: receber uma denuncia 

do civil ou um relatorio da PM para fazer suas materias? 

Entendendo que a comunica~ao entre Policia Militar e lmprensa melhorou 

ultimamente e, e mais importante. 

4) Quais as dificuldades (se houver) ou o que impede da PM trabalhar ~ftrP 

relacionada com a midia? 

E preciso entender, que a imprensa, feita com responsabilidade e parceira da 

Policia Militar e vice e versa. Policiais serios, corretos, convictos do dever pelo 

qual se formaram, tambern nao devem temer os profissionais. Denuncias 

fundadas, embasadas, servem de purificador e, instrumento para extirpar os 

poucos maus policiais existentes. 

6)Quais as suas sugestoes que podem contribuir para eventual melhoria no 

relacionamento como a Policia Mili'tar? 



Precisa de urn site atualizado, por urn jornalista, sempre com assessoramento 

tecnico, dara uma clareza aos fatos, facilitando a acessibilidade a populac;ao do 

trabalho desenvolvido pelos valorosos PMs. 

Entrevista realizada com o Sr. REINALDO ROCHA da TV INDEPENDENCIA 

de Toledo-PR. 

1) Como tem sido sua rela~ao com a policia militar, vossa senhoria indica 

como necessario a implanta9io de um novo programa de divulga9io dos 

servic;os da pm? 

Minha relac;ao tern sido muito boa. Nunca tive problemas em me relacionar 

com a policia. Sei muito bern da falta de estrutura que a PM tern hoje. E uma 

questao politica que acaba comprometendo o trabalho ostensivo e preventivo da 

PM. Enquanto a politica estiver relacionada a policia nao teremos uma policia 

imparcial. Por conhecer esses problemas e que compreendo as falhas da PM. 

Sendo assim nao tenho dificuldade de relacionamento. Na minha opiniao cada 

batalhao deveria ter uma assessoria de imprensa ativa que levasse todos os feitos 

importantes a imprensa. 

2) Tem sido suficiente o relat6rio de servic;os ou seriam necessarias outras 

formas de informar ou divulgar os servi9os da pm? 

0 relat6rio tern sido importante sim. Ele serve como base para o reporter 

saiba as ocorremcias das ultimas horas, mas e necessaria que o setor de 

informac;oes seja profissional, como por exemplo uma assessoria de imprensa que 

informe todos os 6rgaos sabre os assuntos mais importantes, pautando inclusive 

entrevistas com os comandantes. Assim a Policia Militar seria muito bern mais 

divulgada pela midia 

3) 0 que vossa senhoria considera mais importante: receber uma denuncia 

do civil ou relat6rio para fazer suas materias? 

A informac;ao da pollcia e essencial. A policia toma a denuncia oficial, por 

tanto uma denuncia do civil pode ser inveridica, enquanto que o relat6rio da PM e 



urn documento incontestavel de que a denuncia foi oficializada atraves do 

relat6rio. A denuncia do civil e importante, mas a informac;ao do relat6rio da PM e 
fundamental importancia para uma boa materia. entre a denuncia do civil eu 

particularmente ainda fico com o relat6rio do policial militar que me da base de 

sustentac;ao ao meu trabalho. 

4) Quais as dificuldades (se houver) ou o que impede a PM de trabalhar 

bern relacionada com a midia? 

Nao vejo tanta dificuldade; a PM ja tern urn acessa a midia. Mas seria 

importante que o setor de divulgac;ao fosse mais profissional por exemplo: uma 

assessoria de imprensa facilitaria ainda mais o relacionamento entre Policia Militar 

e imprensa. 

5) Quais as suas sugestoes que podem contribuir para a eventual melhoria 

no relacionamento com a Policia Militar? 

As sugestoes estao respondidas nas questoes acima. Apesar os problemas 

estruturais a Policia Militar desempenha na minha opiniao urn born trabalho no 

combate a criminalidade. o que falta sao melhores condic;oes e isso quem pode 

dar sao os politicos. A Policia Militar ainda tern o respeito do cidadao. sei que a 

policia esta desacreditada, mas a populac;ao ainda confia no trabalho da PM. 

Entrevista realizada com a Sra. GILCE SANTORO, da FM MUNDIAL de 

Toledo-PR. 

1) Como tem sido sua rela9io com a Policia Militar? Vossa senhoria indica 

como necessaria a implanta9ao de um novo programa de divulga9ao dos 

servi9os da PM? 

0 relacionamento e muito born ao meu ver, sempre se faz contato com a 

PM, a PM avisa quando tern operac;ao, qu,ando tern coisa grande. N6s sempre 

estamos divulgando. Acho que urn programa na Internet, uma caixa de correio 

eletronico, que qisponibilizasse dados antecipadamente, facilitaria para ambos. 



2} Tern sido suficiente o relat6rio de servic;os ou seriam necessarias outras 

formas de informar ou divulgar os serviqos da PM? 

E pouco vago. Algumas ac;oes da PM nao vern bern detalhadas, mas n6s 

nao podemos exigir isto, mas se houvesse urn contato atraves de uma assessoria, 

isto facilitaria, pois poderia obter detalhes e acompanhar. Ajudaria tanto a equipe 

de jornalismo divulgando a PM, tornando mais conhecida da comunidade. Estaria 

quebrando a tubu entre a PM e os civis, populac;ao comum que ainda ha medo. 

3)0 que Vossa Senhoria considera mais importante, receber uma denuncia 

do civil ou relat6rio para fazer suas materias? 

Uma complementa a outra. A denuncia do civil e importante e o relat6rio 

tambem e importante. Deve-se fazer a jum;ao dos dois aproveitando a linguagem 

mais simples do civile a linguagem mais tecnica da PM. 

4)Quais as dificuldades (se houver) ou o que impede a PM de trabalhar bern 

relacionada com a midia? 

Acho que a (mica coisa seria a falta de vontade. Se a PM nao quer colaborar 

com a midia, nao ha como fazer urn born trabalho, mas se ha uma relac;ao de 

amizade, que a PM comunique, conhec;a, ambos devem se ajudar, a midia 

comunicando e a PM sendo amiga, deve haver cumplicidade, par que possa fazer 

urn born trabalho. Nao adianta a midia querer divulgar o que a PM nao quer. 0 

importante e que ambos tenham interesse. 

S)Quais as suas sugestOes que podem contribuir para a eventual melhoria 

no relacionamento com a Policia Militar? 

Que a policia fosse mais companheira. Para fazer uma campanha, alguma 

ac;ao usar a amizade, o companheirismo, que a imprensa fosse chamada para 

trabalhar junto. Vamos supor que para desmantelar uma quadrilha n6s nao 

podemos ir juntos, mas nas campanhas, nas palestras, podemos estar juntos. A 

PM deve ligar para a midia, quebrando aquele medo. A comunidade passe a ver 

a policia como amiga. A PM, como a midia, cada urn a seu modo, influi na vida 

das pessoas. Como em todos os lugares, ha pessoas de facil e de dificil 



comunica~ao. Sempre tern aquele policial carrancudo, na midia tambem tern, 

aqueles que acham que sao donos da verdade. Entao a cumplicidade pode dar 

bons resultados. 

ENTREVISTA DO SR. OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DASILVA, MAJ QOPM, 

COMANDANTE DO COMANDO DO 19° BPM, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO 

DE 2005. 

1 )Como tem sido a rela9ao do 19° BPM com a midia? Vossa Senhoria indica 

a implantat;ao de um novo programa de divulgat;ao dos servit;os da PM? 

No ambito do 19° BPM o relacionamento com a midia tern sido o mais 

estreita cordialidade, com perfeito relacionamento, de onde as informa~oes sao 

repassadas diariamente, publicadas na imprensa escrita e falada da cidade de 

Toledo e da regiao de abrangemcia. Nos moldes do que esta hoje, as informac;oes 

repassada a imprensa escrita e falada seguem uma padronizayao dentro da 

Corpora~ao, nao sendo necessaria muitas mudan~as, precisando apenas de 

alguns ajustes de carater tecnico. 

2)Tem sido suficiente o relatorio de servi9os ou seriam necessarios outras 

formas de informar ou divulgar as atividades da Unidade? 

0 relat6rio de servic;os repassado diariamente e born, muito embora seria 

necessaria que houvesse aberto urn canal de comunicac;ao na imprensa televisiva 

e mais do que necessaria, a utilizac;ao dos servic;os de internet. 

3)As instalat;oes e recursos humanos do servi90 de comunicat;ao social do 

19° BPM sao suficientes? 

0 19° BPM encontra-se em fase de estrutura~ao sendo necessaries ainda 

muitos recursos de ordem material e recursos humanos. Por isso, consideramos 

ser insuficiente o quadro existente. 



4)Quais as dificuldades (se Hauver) ou o que impede da midia de trabalhar 

bem relacionada com a PM? 

As comissoes de direitos humanos tern exigido que a imagem das pessoas 

e dos individuos que sao presos deve ser preservada. Com isso, alguns 6rgaos 

ainda nao se adaptaram, gerando duvidas em rela9ao a transparencia dos fatos 

que sao noticiados e da restric;ao sofrida em func;ao da divulgac;ao das ocorr€mcias 

para a imprensa, sem o nome, e, em alguns casos, ate a foto do individuo preso, 

que na maioria das vezes e marginal contumaz e deve ser conhecido na 

comunidade em que vive. 

6) Quais sao as sugestoes que possam contribuir para eventual melhoria no 

relacionamento com a midia? 

A imprensa em geral deve se posicionar mais ativamente frente as 

mudanc;as da legislac;ao, entender que o papel das policias nao eo de passar a 

mao na cabe9a das pessoas que vivem a margem da sociedade. Deve buscar a 

informac;ao_ no local em que ela ocorre, ouvir todas as partes, e somente entao, 

colocar isso no radio, no jornal ou na televisao. 


