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'"Deus nos fez perfeitos e nao escolhe os 

capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou nao 

fazer a/go, s6 depende de nossa vontade e 

perseveram;a." 

Albert Einstein 
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RESUMO 

Monografia sobre a importancia da comunica~ao social na sensa~ao de 
seguran~a objetiva comprovar que a utiliza~ao das atividades de Comunica~ao 
Social causa efeitos positivos na sensa~o de seguran~ da popula~o. pois, 
quando uma comunidade sabe que os 6rgaos de seguran~ estao efetivamente 
prevenindo e/ou combatendo a criminalidade, apresentando bons resultados e 
niveis "aceitaveis" de seguran~a. ela sente-se realmente mais segura. Em 
mar~o de 2008, foi realizado urn trabalho de divulga~ao do policiamento no 
Centro de Curitiba, com materias jornalisticas, inaugura~ao da nova central de 
monitoramento com ampla divulga~ao na midia e inaugura~ao tambem da 1° 
Companhia do 12° BPM da Policia Militar no Passeio Publico, tambem com 
ampla divulga~ao pela midia, sendo tudo isso, atrelado a opera~oes e 
policiamento mais intensivo; o resultado deu-se com a sensivel diminui~ao da 
criminalidade, como por exemplo: furto simples e roubo, em mais de 50 por 
cento de abril de 2008 em rela~ao ao mes anterior. Ha necessidade premente 
em capacitarem policiais militares nas atividades de Comunica~o Social, pois 
o presente quadro dentro da Corpora~o. mostra ausencia de profissionais 
habilitados para exercer tal fungao. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 VISAO GERAL 

1.1.1 Comunicac;ao Social 

A Comunicayao Social pode ser interpretada por curso, servic;os, funyao, 

assessoria e tantas outras, por exemplo: ele e profissional de comunicayao 

social; ela frequenta o curso de comunicac;ao social; assessor de comunicac;ao 

social; curso de comunicac;ao social com especializayao em jornalismo; curso 

de jornalismo. Na verdade ha dubias e variadas interpretac;oes e divisoes. E 
uma area apaixonante e cada vez mais dinamica, que se faz necessaria nas 

instituic;Oes, empresas e organizac;oes que tern o desafio de urn mercado cada 

vez mais competitive. No inicio do seculo 20, nos Estados Unidos da America, 

Yve Lee, profissional de relac;Oes publicas, conseguia mudar a imagem de 

pessoas ricas consideradas egoistas e ranzinzas para pessoas bondosas e 

carismaticas. Hoje n6s temos a figura do "marqueteiro", principalmente na 

epoca de eleic;oes. 

1.1.2 Sensac;ao de Seguranc;a 

A seguranc;a real e ut6pica, pois teriamos que ter a garantia de nao 

acontecer nenhum problema com a pessoa: acidente de transito, roubo, furta, 

agressao e ate pequenos acidentes caseiros. Neste contexto a policia trata a 

tranqOilidade publica como "sensac;ao de seguranc;a", com maior ou menor 

grau, mesmo porque as estatisticas aumentam ou diminuem, sendo assim 

temos o maior ou menor grau de seguranc;a. Quando a sensayao de seguranc;a 

esta em alto grau, vemos as pessoas de uma comunidade sentindo-se a 
vontade para passear, realizar compras, trabalhar e praticar as atividades 

normais, sem medo das adversidades. Quando inexiste sensac;ao de 

seguranc;a ou esta em baixo grau, vemos residencias transformadas em 

verdadeiras fortalezas e as pessoas com medo de tudo e d.e todos, sendo que, 

alem da desvalorizayao dos bens, ha a banalizac;ao da vida. 
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1.1.3 A Comunicac;ao Social na Policia Militar do Parana 

Em epoca nao muito distante a atual Sec;ao de Comunicayao Social da 

Policia Militar do Parana, que tambem sempre teve a denominayao de PM/5, 

era chamada de Seyao de Relac;Oes Publicas e nao havia espac;o nos 

organogramas antigos das Unidades da Corporac;ao, como ainda nao existem 

oficialmente nos quadros das OPM do interior. Em 2005 foi criada a Diretriz n° 

001/2005, estabelecendo o Sistema de Comunicayao Social na Polfcia Militar 

do Parana, fazendo que, mesmo nao estando no organograma oficial das 

Unidades do interior, todas tenham, agregados a 58 Sec;ao/EM-PMPR, o Oficial 

de Comunicac;ao Social. A Sec;ao de Comunicac;ao Social da PMPR, que faz 

parte do Estado Maior da Corporac;ao e tern sede no Quartel do Comando 

Geral possui, numa estrutura moderna, cinco assessorias, a saber: 

a) Assessoria de Relac;oes Publicas, cujos integrantes sao responsaveis pela 

interayao da PM com os publicos internos e externos, com diversas atividades 

no calendario anual; 

b) Assessoria de lmprensa, com responsabilidade de correyao e liberac;ao 

sobre as materias veiculadas por todas as Unidades da PMPR, alem do 

contato com toda a imprensa, confecc;ao de notas oficiais de esclarecimento 

por assuntos obscuros e ligayao da imprensa com as Unidades; 

c) Assessoria de Cerimonial, com responsabilidade de elaborar normas 

internas acerca do cerimonial militar, proceder ao cerimonial referente ao 

Comando Geral da Corporac;ao e revisar e instruir cerimoniais de todas as 

OPMdaPMPR; 

d) Assessoria de Marketing e propaganda, responsavel por cine e foto, alem 

do design de folders, cartazes, convites e outros trabalhos; 

e) Assessoria de Assuntos Comunitarios, responsavel pelos contatos e 

entrosamento com as diversas lideranc;as comunitarias, como por exemplo, os 

Conselhos Comunitarios de Seguranc;a. 
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2 JUSTIFICATIVA 

2.1 Descri~ao da Organiza~ao 

0 presente trabalho justifica-se pelo fato de que OS servi~OS inerentes a 
comunica~o social na policia militar do parana, sao poucos ou quase nada 

utilizados pelas diversas unidades policiais militares, sendo, portanto, 

deficitarios ou ate realizados empiricamente. 

A imprensa tern insistentemente, juntamente com a comunidade, 

cobrado das autoridades policiais a falta de seguran~ em nivel de Estado, 

principalmente nos grandes centros urbanos, onde os crimes de roubos e 

homicidios sao a maior preocupa~ao da popula~ao, gerando sensa~ao de 

inseguran~. Para minimizar o medo popular e aumentar a confian~a das 

for~as policiais, varias opera~oes e formas de policiamento sao criadas e 

lan~adas, ap6s trocas na politica e nos diversos escaloes de comando. 

Nas Unidades Policiais Militares existe uma carencia do Oficial de 

Comunica~ao Social - que no passado era chamado de Oficial de Rela~oes 

Publicas - ou Oficial P/5, sendo que, em algumas Unidades, a fun~ao por 

vezes inexiste, ou ainda, muitas vezes e improvisada por aqueles que 

apresentam uma leve tendencia para a area, ou seja, nao e levada com a 

seriedade necessaria. 

Em observa~o a diversos tipos de policiamento, opera~ees e a~oes 

praticadas no ambito da Policia Militar do Parana, em varios locais e epocas de 

execu~o. nota-se que os comandantes que se valeram adequadamente dos 

meios de Comunica~o. tiveram maior exito e reconhecimento, nao s6 das 

autoridades, mas tambem da comunidade na qual atuaram. 

Nesse contexto, torna-se importante verificar as opera~oes bern 

sucedidas, levando-se em considera~ao o apoio dos veiculos de Comunica~ao 

e sua diferencia~ao com as que nao obtiveram tal apoio, demonstrando a 

facilidade do comandante em realizar seus objetivos e metas quando se tern as 

ferramentas da Comunica~ao Social. 
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30BJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Demonstrar como os serviyos da Comunicayao Social colaboram para 

elevar o moral da tropa, aumentar o prestigio de Comandantes e autoridades, 

estreitar relayoes positivas com a imprensa, contribuir para a diminuyao dos 

indices de criminalidade e aumento da sensayao de seguranya da populayao. 

3.2 Objetivos Especificos 

a) Propor estimulos a utilizayao dos serviyos da Comunicayao Social em 

todas as Unidades da PMPR, gerando urn sentimento de co

responsabilidade individual e institucional, em consonancia com a 

Diretriz do Comando Geral n° 001/2005, de 21 mar 2005, a qual 

estabelece o Sistema de Comunicayao Social na Policia Militar do 

Parana; 

b) Dar entendimento de que as atividades de Comunicayao Social nao 

visam promoyoes pessoais ou de grupos, mas tao somente o 

reconhecimento e a valorizayao do profissional e da Corporayao como 

urn todo; 

c) Demonstrar que e possivel e facil organizar as atividades de 

Comunicayao Social; 

d) Demonstrar urn melhor desempenho do publico interne em contra 

partida aos serviyos prestados pela Comunicayao Social em uma 

Unidade. 
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4 FORMULACAO DO PROBLEMA 

A Policia Militar do Parana atua nos 399 (trezentos e noventa e nove) 

municipios do Estado, que e dividido, para fins de coordenae(Bo e emprego do 

efetivo policial, em areas de responsabilidade, onde sao executados os mais 

diversos tipos e formas de policiamento, na prevene(Bo e combate permanente 

ao crime e a vioh3ncia, atuando, ainda, residualmente na fah3ncia de outros 

6rgaos publicos, com o objetivo de proporcionar sensa~ao de seguran~a a 
comunidade. 

A Diretriz do Comando Geral n° 001/2005, de 21 de mar~o de 2005, que 

estabelece o Sistema de Comunica~ao Social na Policia Militar do Parana, foi 

elaborada com a finalidade de auxiliar as Unidades da PM a implantar e 

otimizar as atividades de Comunicae(Bo Social, no entanto, tais atividades sao 

relevadas para urn segundo plano, sendo tratadas com empirismo e ate 

desdem, nao sabendo, os comandantes e muitos Oficiais, a excelente 

ferramenta que tern nas maos. 

A capacita~ao dos policiais que desempenham as fun~oes de P/5 

(Comunicae(Bo Social), tambem fica aquem do minima necessaria, pois tais 

fun~oes exigem conhecimento nas areas de marketing, rela~oes publicas, 

cerimonial, a~oes comunitarias eo tratamento com a imprensa, por meio de 

materias jornalisticas, entrevistas e relacionamento. 

A necessidade de despertar nos integrantes da PMPR, o aprimoramento 

e a utiliza~ao das atividades de Comunica~ao Social e premente e pode ser 

realizada atraves da profissionaliza~ao dos policiais que exercem ou irao 

exercer tais fun~oes. 
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5 METODOLOGIA 

Para demonstrar a facilidade em se trabalhar utilizando-se das ferramentas da 

Comunica~ao Social, foi necessario tomar por base uma determinada regiao de atua~ao, 

com dados estatisticos. Houve a necessidade de realizar entrevistas com Oficiais da 

Policia Militar do Parana e pessoas ligadas a area de Comunica~ao, alem disso, ocorreu 

tambem a compila~ao de materias jomalisticas, comprovando a utiliza~ao de tais 

ferramentas. A partir de dezembro de 2007 foi explorada a midia com enfase ao Bairro 

Centro de Curitiba, nos diversos 6rgaos de comunica~ao da Capital e regiao 

metropolitana. A fundamen~ao do estudo encontra amparo na Diretriz n° 00112005, da 

Policia Militar do Parana, que foi anexada ao presente trabalho e tambem nos 

fundamentos do policiamento ostensivo, como missao primordial da Policia Militar, 

cuja publicidade dos servi~os prestados facilita sobremaneira o entendimento pela 

comunidade, consequentemente vindo de encontro a filosofia do Policiamento 

Comunitario, numa intera~ao muito maior da for~a policial com sua clientela. Foi 

sugerido curso de capacita~ao para Policiais Militares para desempenho das fun~oes 

relativas a Comunica~ao Social, pois a Corpora~ao ressente-se de melhor 

aprimoramento na area, observando-se que existe aversao, por parte dos policiais 

militares, em conceder entrevistas a respeito de a~oes levadas a efeito no dia-a-dia, 

sendo ainda que e dificil encontrar-se policiais que estejam bern preparados para as 

diversas atividades de Comunica~ao Social. 0 Govemo do Estado ofereceu 

recentemente urn curso da capacita~ao em rela~oes publicas que sera realizado em 

agosto de 2008, porem para todo o funcionalismo publico e com vagas limitadas, tendo 

a dura~ao de apenas tres dias. 0 curso proposto no presente trabalho e muito mais 

abrangente e, por mais que o projeto englobe a Capital e regiao metropolitana, poderia 

ser ampliado para todo o Estado, suprindo, destarte, os anseios da Institui~ao. 
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6 DESENVOLVIMENTO 

6.1 Operac;ao Verao 

As Operac;oes Verao no litoral paranaense sempre sao acompanhadas 

de preparayao pelo Estado-Maior da Corporac;ao em conjunto com o 

comandante do policiamento do interior e Sec;oes do Estado Maior, 

principalmente as Sec;oes de Planejamento e de Comunicac;ao Social. Na 

operayao desenvolvida em 96/97 houve investimentos na area de comunicac;ao 

social, com confecyao de placas, paineis, folders, equipamento de ultima 

gerac;ao em informatica, fax, filmadoras, maquinas fotograficas, viaturas, alem 

do contato previo com integrantes da imprensa falada, escrita e televisada. As 

materias eram produzidas (entrevistas filmadas sem aparecer o entrevistante, 

fotos com release e entrevistas ao vivo e gravadas por telefone) pelos policiais 

da sala de imprensa e disseminadas a todos os meios de comunicac;ao de 

massa de Curitiba e litoral. A operac;ao foi uma das mais positivas ja realizadas 

e chegou a zerar o indice de criminalidade em certos periodos, sendo o 

problema maior a incidencia de som alto nas casas noturnas e nos veiculos. No 

mesmo periodo o Comandante do Policiamento da Capital sofreu represalias 

por parte da imprensa, que dizia nao existir policia em Curitiba; 

coincidentemente a criminalidade subiu assustadoramente na Capital do 

Estado. Como nao foi possivel recuperar as estatisticas, entrevistamos tres 

pessoas que fizeram parte daquela operayao, para confirmar o investimento na 

area de comunicac;ao social e os resultados, a saber: Coronel da Policia Militar 

da Reserva Remunerada Oscar Paluch; o empresario e ex reporter da Radio 

lndependencia Thiago Fadel eo Major do Corpo de Bombeiros Juceli Simiano 

Junior. 

6.2 Diretriz 001/2005- do Comando-Geral da PMPR 

A Diretriz acima especificada trata da criac;ao do Sistema de 

Comunicac;ao Social na Policia Militar do Parana, que orienta a todos os 

policiais militares que trabalham na area, em suas Unidades, para que sigam 

as instruc;oes inerentes a cada setor, ou seja, aplicar as normas de 

comunicac;ao social em todas as atividades desenvolvidas dentro da 
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Organiza9ao. Em 2005, ainda, foi criada a figura do policial militar "destaque do 

mes", o qual devera ser homenageado pela Unidade, ah~m dos aniversariantes 

e da "galeria de her6is" (Policiais mortos em servi9o), como forma de aumentar 

a estima do policial e traduzir em melhor e maior desempenho nas ruas e, 

conseqOentemente, junto a comunidade. Nas Unidades nas quais ha as 

homenagens, nota-se elevado espirito de corpo, de moral e de disciplina da 

tropa. "Atropa maltratada vai maltratar a popula9ao"- Paluch, Oscar. 

6.3 Materias Jornalisticas 

No mes de dezembro de 2007, iniciamos a exploragao da midia com 

enfase ao policiamento no Bairro Centro de Curitiba, com reportagens acerca 

das operagoes e resultados alcanyados pela 1a Companhia do 12° Batalhao 

de Policia Militar. Alem das varias prisoes de traficantes, tivemos a prisao de 

pessoas furtando objetos de lojas e operagoes "fecha quartel", com ampla 

divulgagao pela imprensa. No mes de mar9o foi intensificada tal exploragao da 

midia, sendo que no dia 11 de margo houve uma entrevista no Passeio Publico 

on de a reporter da Rede Paranaense de T elevisao da enfase aos bons 

servigos prestados pela Policia Militar na area central da cidade. No dia 27 de 

margo o ancora do Grupo Paulo Pimentel no jornal do meio dia, Robson Silva, 

ao mesmo tempo em que, junto com moradores do municipio, aponta falta de 

policiamento em determinada subarea, elogiam sobremaneira o policiamento 

do Centro, principalmente pela prisao em flagrante de urn individuo que 

acabara de cometer urn roubo. No mes de mar9o houve a inauguragao da 

central de monitoramento no Centro de Curitiba e a inaugurayao da nova sede 

da 1 a Companhia no Passeio Publico, am bas com ampla divulgayao pela 

imprensa. No periodo compreendido ainda ocorreram inumeras apreensoes de 

drogas e armas, bern como a prisao de traficantes e ladroes, por parte do 

Pelotao de Motos da 1a Cia, no Centro de Curitiba, com ampla divulgayao pelos 

6rgaos de imprensa. 

6.4 Estatistica 
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Com base no Bairro Centro de Curitiba, foi realizada analise das 

estatisticas de roubo e furto simples, desde o mes de dezembro de 2007 ate 

abril de 2008, onde constatamos que todos os meses se mantiveram 

praticamente inalterados, com exce~ao de abril, onde se visualiza a queda 

vertiginosa dos casos observados. 

6.5 0 Profissional de Comunica~ao Social e o Porta-Voz 

Em 2005 foi criada, pela Se~ao de Comunica~o Social da Pollcia Militar 

do Parana, a figura do porta-voz, o qual tern a incumb€mcia de atuar, em sua 

respectiva Unidade, nas questoes relacionadas a entrevistas com a imprensa 

em geral, alem de emitir notas oficiais acerca de assuntos que nao estejam 

bern explicados. 0 porta-voz constitui em pessoa gabaritada para falar em 

publico, principalmente com a imprensa, servindo de escudo para o 

comandante da Unidade que porventura nao tenha essa facilidade nem 

intimidade com os profissionais de imprensa. lgualmente a pessoa que esteja 

na fun~ao de comunicador social de sua Unidade tambem deve pautar suas 

atividades no maior profissionalismo possivel, pois e ele que ira conduzir os 

cerimoniais relativos a sua Organiza~o, organizar as homenagens internas e 

externas, tratar dos assuntos comunitarios, utilizar-se do marketing e ainda, 

receber a imprensa na falta do porta-voz, se nao for ele o proprio. A Pollcia 

Militar do Parana necessita capacitar e/ou aprimorarem policiais para trabalhar, 

ou mesmo estarem aptos a trabalhar com as atividades de comunica~ao social, 

nao s6 para efetivamente serem classificados na fun~ao, mas sim, tambem, 

como aprimoramento para a carreira policial militar, para desenvoltura do falar 

em publico. Em anexo ha urn trabalho de capacita~ao de porta-voz no 

Comando do Policiamento da Capital, mas que pode ser aplicado em nivel de 

Estado. 
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Para compreender a importancia da aplicayao das atividades de 

comunicayao social para efeito publico de sensayao de seguranya, torna-se 

necessario o entendimento da definiyao de policiamento ostensivo e suas 

variantes. 

7.1 Policiamento Ostensive - Definiyao 

0 policiamento ostensive, como o proprio nome ja designa deve ser o 

mais visivel possivel. Ele se realiza atraves da policia ostensiva, por urn 

conjunto de processes, de tipos e de modalidades. 

Policiamento ostensive, de competencia da Policia Militar, sao todos os 

meios e formas de emprego da Policia Militar, onde o policial e facilmente 

identificado pela farda que ostenta, como principal aspecto e de equipamentos, 

aprestos, armamento e meio de locomoyao, para a preservayao da ordem 

publica, observando criterios tecnicos, taticos, variaveis e principios pr6prios da 

atividade, visando a tranqUilidade e bern estar da populayao. 

0 policiamento ostensive tern como funyao principal realizar a prevenyao 

dos crimes, contravenyoes penais e de violayoes de normas administrativas em 

areas especificas, como o transito, meio ambiente, poluiyao sonora entre 

outras. 0 policiamento ostensive se constitui em medidas preventivas e de 

seguranya, para evitar o acontecimento de delitos e de violayoes de normas. 0 

objetivo principal do policiamento ostensive e atuar na eliminayao da crenya de 

que a oportunidade faz o ladrao. Se nao existir oportunidade de delinqOir, entao 

o crime tambem nao existira. Nunca sera possivel eliminar todas as 

oportunidades de delinqOir, mas pela atuayao eficaz da policia ostensiva, com 

policiamento ostensive bern planejado e executado, estas podem ser 

extremamente minimizadas e diminuidas, muito mais pela sensayao de 

presenya, do que de efetiva presenya real. A presenya real se caracteriza pelo 

contato direto da comunidade com o policial, ao passo que a potencial se da 
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pela sensac;ao da presenc;a. 0 policiamento preventivo tern que ser 

multipresencial, para dar a comunidade a sensac;ao de presenc;a real da policia 

ao seu lado o tempo todo. E como a coleta de lixo: todas as ruas da cidade sao 

atendidas, todas as ruas em dias alternados da semana recebem a visita da 

coleta. Conforme afirma DUTRA (Noc;Oes Basicas para Policial Militar, p. 4)*: 

"0 policiamento freqOente e visivel em todas as 
horas e em todos os bairros de uma cidade criam uma impressao de 
onipresenqa e onipotencia. A reputaqao de que o policiamento ostensivo 
atende as ocorrencias criminosas com rapidez e seguranqa, corre de boca em 
boca, atraves da imprensa fa/ada, escrita e televisionada, e o futuro 
delinqOente e contraventor se convence, sem necessidade de experiencia 
pessoal, de que 0 serviqo de policiamento nao falha. 
0 policiamento ostensivo e um serviqo indispensavel e que desempenha um 
papel de primeira importancia na consecuqao dos objetivos finais da policia; e a 
Cmica forma de serviqo po/icial que diretamente trata de eliminar a oportunidade 
do mau comportamento e reprime . o desejo de delinqOir, destruindo as 
influencias daninhas". 

De acordo com o que define a legislac;ao propria das Policiais Militares, 

que sao as policias ostensivas por excel€mcia, pode-se entender que a estas 

compete, fazendo-se tambem urn paralelo com as citac;c5es de DUTRA (Noc;oes 

Basicas para Policial Militar, p. 9 e 1 0): 

o Preservayao da ordem publica, como missao e objetivos 

principais; 

o Preservar o respeito ao principio da autoridade publica 

legalmente constituida, para o exercicio de suas atividades politicas e 

administrativas; 

o Preservar as instituic;oes comunitarias e sociais, organizadas e 

que estejam de acordo com a lei; 

o Construir, preservar e proporcionar seguranc;a publica para a 

comunidade, individual e coletiva; 

D Preservar a ordem social e juridica; 

o Preservar e assegurar as liberdades individuais, os direitos e 

garantias individuais e fundamentais dos cidadaos e da pessoa 

humana; 

o Preservar e assegurar os direitos humanos; 

D Zelar pela moralidade dos costumes; 
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o Prevenir e evitar a viola9ao das leis criminais e de normas de 

carciter administrative; 

o Controlar eventos que envolvam multidoes, com respeito, 

equilibria e born senso, entendendo-se nao se tratar de criminosos, 

mas sim ne ma.vimentos sociais· 
* Fonte: cap1tao Eno - Portarseguranya ' 

o Proteger a vida e a propriedade; 

o Preservar o meio ambiente; 

o Garantir a fluidez do transito; 

o Reprimir as atividades delituosas. 

Para conseguir realizar todas estas atividades e atingir aos objetivos 

propostos, existem os seguintes tipos de policiamentos ostensivos: 

o Policiamento ostensivo geral, urbano e rural; 

o Policiamento ostensivo de transito, urbano e rodoviario; 

o Policiamento ostensivo ambiental; 

o Policiamento ostensivo montado; 

o Policiamento ostensivo de guardas e escoltas; 

o Policiamento ostensivo de opera9oes especiais. 

Os tipos e processos de policiamento ostensivo sao influenciados pelos 

seguintes fatores: 

o Espa9o a ser coberto; 

o Custo; 

o Facilidade de execu9ao; 

o Facilidade de contato com a comunidade; 

o F acilidade de identifica9ao e de visualiza9ao do PM pela 

comunidade; 

o Aceita9ao pela comunidade; 

o Mobilidade policial; 

o Autonomia; 

o Fiscaliza9ao. 

7.2 Policiamento Ostensivo Geral Urbano e Rural 

0 policiamento ostensivo geral e 0 principal tipo de policiamento que 

existe. Ele visa a satisfa98o das necessidades basilares de seguran9a da 
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comunidade. Todas as atuac;oes da policia ostensiva primeiro estao 

englobadas dentro do contexte de policiamento ostensive geral. Ele se 

consubstancia no resultado do trabalho que e desenvolvido pelas diversas 

unidades operacionais, as unidades de area. 

Compete ao policiamento ostensive geral a realizac;ao de todos os tipos 

de atividades afetas a policia ostensiva. Como regra geral sao de competencia 

deste tipo de policiamento: 

o Policiamento a pe; 

o Policiamento radiomotorizado (radiopatrulha); 

o Policiamento em bases fixa (postos, m6dulos, estac;oes, ... ); 

o Policiamento em zonas rurais; 

o Policiamentos em eventos especiais (jogos de futebol, 

movimentos sociais, shows artisticos, eventos carnavalescos, ... ); 

o Atendimentos de solicitac;oes da comunidade, atraves do 

telefone de emergencia 190; 

o Policiamento em estabelecimentos de ensino, entre outros 

en cargos. 

A missao do policiamento ostensive geral e prover seguranc;a publica 

essencial a comunidade, atuando de forma preventiva, como premissa maior e 

de forma repressiva, como premissa menor. Executar todas as ac;oes tipicas de 

policia militar faz parte das atividades deste tipo de policiamento ostensive. E o 

carro chefe de todas as atividades de policia ostensiva. A policia comunitaria e 

umas das formas de atuac;ao do policiamento ostensive geral. 

As ac;oes tipicas de policia ostensiva geral sao desenvolvidas atraves do 

que se denomina de patrulhamento. 

7.3 Policiamento Ostensive de Transite Urbano e Rodoviario 

0 policiamento ostensive de transite, tanto urbano como rodoviario, se 

constitui num tipo especializado em transite. 0 policiamento ostensive de 

transite urbano e executado exclusivamente em vias urbanas abertas 

circulac;ao, consideradas vias publicas, visando disciplinar a circulac;ao de 

veiculos automotores, pedestres, semoventes e ciclistas, de acordo com as 
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normas estabelecidas no C6digo de Transito Brasileiro (CTB), bern como pelas 

resolw;oes do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). 

0 policiamento ostensivo de transito rodoviario e uma atividade de policia 

especializada na execu9ao de policiamento ostensivo em rodovias e estradas, 

independente da pavimenta9ao. Sua finalidade e garantir a livre circula9ao de 

veiculos, passageiros e de cargas, de acordo com as normas pr6prias do 

transito brasileiro(CTB, CONTRAN, ... ). 

Com o advento do novo C6digo de Transito, ficou ainda mais patente a 

retirada de competencia das Policiais Militares para a execu9ao do 

policiamento ostensivo de transito, muito embora, no Anexo I do CTB, o 

policiamento ostensivo de transito seja conceituado como fungao exercida 

pelas Policias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados 

com a seguranga publica e de garantir obedii!mcia as normas relativas a 

seguranga de transito, assegurando a livre circulagao e evitando acidentes. 0 

policiamento ostensivo de transito, urbano ou rodoviario nao e de competencia 

original das Policias Militares, em fun9ao do que estabelece o CTB. As policias 

realizam este tipo de policiamento ostensivo especializado mediante a 

celebra9ao de convenios com as autoridades executivas e rodoviarias 

estaduais, que sao os diretores dos 6rgaos estaduais gestores de transito. Para 

as questaes relativas ao transito urbano, licenciamento e habilitayao existem os 

Departamentos Estaduais de Transito (DETRAN) e para as rodovias os 

Departamentos de Estradas de Rodagens (DER). Nos estados, os diretores 

destes 6rgaos sao as (micas autoridades de transito. Nos municipios, 

integrados ao sistema nacional de transito, podem existir 6rgaos municipais de 

transito, a exemplo da DIRETRAN em Curitiba e CMTU em Londrina, cujo 

diretor sera a autoridade de transito no municipio. Quando urn policial militar 

executa atividades de transito, como a notificayao de urn infrator, age como 

agente da autoridade de transito e nao como autoridade policial de transito. 

7.4 Policiamento Ostensivo Ambiental 

0 policiamento ostensivo ambiental e uma atividade especializada de 

policia que visa o cumprimento dos dispositivos legais de proteyao da Flora, 

da Fauna, de Pesca, enfim do Meio Ambiente, atraves da realizayao de a9oes 
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preventivas, repressivas e educacionais. As questoes relativas ao meio 

ambiente ha muito tempo que ganharam outra dimensao, fazendo inclusive a 

modanya de concepyao e de terminologia deste tipo de policiamento, que antes 

era denominado de policiamento florestal. 

Cabe tambem ao policiamento ostensivo ambiental a incumbencia de 

realizar os servic;os de fiscalizac;ao e guarda de florestas existentes no Estado; 

das reservas florestais oficiais, cumprir e fazer cumprir as determinac;oes da 

autoridade competente no tocante a defesa das matas, ao reflorestamento, a 

cac;a e pesca. 

Por essas disposic;oes no cumprimento de sua missao particular, compete 

a policia ostensiva ambiental: 

D Zelar pela execuc;ao da legislayao ambiental no territ6rio do 

Estado, embargando as derrubadas e queimadas que estao sendo 

praticadas sem a necessaria autorizac;ao; 

D Difundir a legislac;ao florestal e as determinac;oes das 

autoridades (Fiorestais); 

D Prevenir e combater incendios nos campos e florestas. 

D Fazer cumprir as prescric;oes legais referentes a caya e a pesca 

por solicitac;ao das autoridades competentes; 

D Colaborar na assistencia as populac;Qes rurais atraves de 

medidas sanitarias e de cooperayao; 

o Socorrer as populac;oes rurais, particularmente as ribeirinhas; 

o Resgatar extraviados em florestas e montanhas; 

T odas as atividades enumeradas, no ambito da missao da policia 

ambiental, possuem ainda reforc;o, a nivel politico, definido pelas Diretrizes do 

Governo Estadual. 

Em func;ao de definic;oes da legislac;ao ambiental, para muitas das 

atividades afetas a policia ostensiva ambiental serem concretizadas ha a 

necessidade de celebrayao de convenios. Normalmente os convenios sao 

firmados com os seguintes 6rgaos e instituic;oes: 

o IBAMA: lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente; 

D lAP: lnstituto Ambiental do Parana; 

D SEMA: Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Estadual); 
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D SEMMA: Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

D Grupos Escoteiros; 

D ONG - Organizayoes Nao Governamentais, que atuam na 

proteyao do Meio Ambiente e na sua conservayao. 

7. 5 Policiamento Ostensive de Guard as e Escoltas 

0 policiamento ostensive de guardas e escoltas e urn tipo especifico de 

exercicio da policia ostensiva que visa a guarda de aquartelamento, a 

seguranya externa de estabelecimentos penais e da sede dos poderes 

estaduais, bern como da realizayao de escoltas e acompanhamentos nos 

translados de presos e custodiados. 

A partir do ano de 2001, em funyao da falta de estrutura do sistema 

penitenciario do estado e de rebelioes, a PMPR, atraves do Batalhao de Policia 

de Guarda, passou tambem a executar a seguranya interna na Penitenciaria 

Central do Estado. Era para ser uma "intervenyao provisoria", mas que esta se 

tornando definitiva, ja que a seguranya interna de estabelecimentos prisionais 

nao e de competencia da policia ostensiva. 

De acordo com a Lei de Execuyoes 'Penais, os estabelecimentos 

prisionais sao os estabelecimentos destinados ao condenado, ao submetido a 
medida de seguranya, ao preso provisorio e ao egresso. Nao se confunde com 

cadeias publicas ou carceragem, porque estas se destinam ao preso provisorio, 

ainda nao julgado pela Justiya .. A realizayao da seguranya externa e interna 

destes locais e de responsabilidade da autoridade policial responsavel pelo 

preso, ate o seu julgamento. 

Na realizayao das atividades de escolta de presos e realizada a 

conduyao, que e o ato de acompanhar, sob custodia, a algum Iugar ou a 
presenya de determinada autoridade, pessoas que se encontrem presas. 0 

preso e o individuo que tern sua liberdade cerceada, em razao de flagrante 

delito, ou mediante ordem escrita da autoridade judicial competente. A escolta 

e a atividade destinada a custodia de pessoas ou bens, em permanencia e/ou 

patrulhamento. 
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7.6 Policiamento Ostensivo Montado (ou Hipom6vel) 

0 policiamento ostensivo montado e uma varia<;ao de aplicayao do 

policiamento ostensivo geral, ja que o seu diferencial esta no emprego do 

cavalo como meio de locomo<;ao. E sem duvidas o mais tradicional em todas 

as institui<;oes policiais, pois o homem e o cavalo tern uma historia de 

convivencia cuja origem e desconhecida, em funyao de que talvez isso tenha 

comeyado com a domestica<;ao desse animal. 

Utilizando o cavalo, como meio de locomoyao, o policial, nas atividades 

de policia geral, pode executar patrulhamento, permanencia em determinado 

ponto-base, realizar diligencias e escoltas, bern como apoio operacional as 

tropas a pe. Urn dos destaques para o emprego do cavalo e sua ilimita<;ao 

quanto ao tipo de terreno e Iugar de emprego, pois mesmo em locais in6spitos 

e de dificil acesso ele possibilita grande mobilidade, flexibilidade, rapidez de 

ayao, grande raio de atua<;ao e facilidade de comando. Alem destes aspectos, 

soma-se o grande poder de relacionamento que o cavalo tern com a 

comunidade, pela atrayao natural, principalmente de crian<;as, em rela<;ao ao 

animal. 

7.7 Policiamento Ostensivo de Opera<;Oes Especiais (ou de Choque) 

Tipo especifico de policiamento ostensivo, executado atraves de efetivo 

altamente especializado, que visa atuar preventiva ou repressivamente, isolada 

ou conjuntamente com outras foryas policiais, em a<;oes de controle de 

multidoes e media<;oes de conflitos sociais, em situa<;oes de sequestros, com 

ou sem tomada de refens, em invasoes de propriedades rurais e urbanas, em 

a<;oes de reintegra<;ao de posse, ocupa<;ao de predios publicos e outras 

correlatas. No estado as a<;oes especiais sao desenvolvidas pela Companhia 

de Policia de Choque e pelos Grupos de Opera<;oes Especiais, das unidades 

de area. Dentro da estrutura da Companhia de Policia de Choque, alem das 

demais atividades especializadas, existe o COE - Comando de Opera<;oes 

Especiais, que em termos de especializa<;ao e treinamento representa o supra 
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sumo da atividade de policia ostensiva. Este comando e uma forc;a tatica de 

alta flexibilidade e versatilidade, de forte capacidade de reac;ao. Sua atuac;ao se 

da na captura de marginais homiziados em locais de dificil acesso, em 

ocorrencias de grande envergadura e no gerenciamento e soluc;ao de crises, 

envolvendo refens, bern como na explosao ou desarme de bombas e artefatos 

explosivos. 
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8 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

8.1 Coleta dos Dados 

Para se obter os dados necessaries para a conclusao da pesquisa foi 

imprescindivel entrevistar pessoas que lograram exito atuando com as 

ferramentas da Comunica~ao Social, cuja vit6ria deu-se nao apenas no servi~o 

fim da institui~ao, mas tambem com rela~ao ao convivio harmonioso com a 

tropa, imprensa, comandantes e pessoas da comunidade, alem do prestigio 

pessoal e profissional. A estatistica atual com rela~ao a Companhia em que 

foram empregadas a~oes de Comunica~o Social (1a Cia do 12° BPM- Centro 

de Curitiba), tambem foi de grande importancia para a comprova~ao do estudo, 

tendo em vista os resultados carreados para o trabalho. 

8.2 Descri~ao e Analise dos Resultados 

8.2.1 Primeira Analise 

Com rela~ao as entrevistas realizadas, em que se vislumbra que os 

entrevistados, quando lan~ram mao das ferramentas de Comunica~ao Social, 

realmente obtiveram exito em suas fun~oes, sobressaindo pessoal e 

profissionalmente, como observa-se: 

a) 0 Cel. Oscar Paluch, que na Opera~ao Verao anterior, ou seja, 95/96, nao 

era tao conhecido da popula~ao e da imprensa, porem quando houve 

investimento na area de Comunica~o Social na Operac;ao Verao 96/97, 

ocorreu maior intera~ao com o publico externo, cujos resultados foram 

altamente positivos com rela~ao as ocorrencias de natureza policial, que 

diminuiram consideravelmente, causando "Sensa~o de Seguran~a" na 

comunidade litoranea. 0 proprio Cel. Disse que nao esperava galgar tao altas 

fun~oes dentro da Corpora~ao, chegando a Chefia do Estado Maior da PMPR, 
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resultado do conhecimento e publicidade que angariou, tanto por parte da 

imprensa quanto da comunidade e autoridades superiores. 

b) 0 Maj. Juceli Simiano junior, que era tenente, tambem ficou amplamente 

conhecido dentro e fora da Corpora~ao e foi convocado para outras 

Opera~oes, nao somente como Oficial de Comunica~ao Social, mas tambem 

em fun~oes de comando. 

c) 0 ex-jornalista e atualmente empresario Thiago Fadel, que havia ingressado 

recentemente na profissao, realizou coberturas jornalisticas diuturnamente, em 

consonancia com os policiais militares, existindo maior facilidade para seu 

trabalho, sendo que logo foi al~do a condi~ao de ancora em urn programa 

policial de uma radio importante da Capital. Hoje e urn empresario bern 

sucedido em Curitiba. 

8.2.2 Segunda Analise 

Com respeito aos resultados da explora~ao da midia na area da 1 a 

Companhia do 12° Batalhao de Policia Militar, no Centro de Curitiba, Pr: 

a) A explora~ao da midia iniciou-se em dezembro de 2007, com materias 

relativas ao monitoramento por cameras na Rua XV de Novembro, mostrando 

que as pessoas estavam sendo acompanhadas pela Policia Militar, com a 

interven~ao imediata diante de delitos. No Passeio Publico tambem foi 

realizada entrevista demonstrando que a comunidade estava agradecida pela 

presen~ ostensiva da Policia Militar. Em Mar~o de 2008 uma emissora de 

televisao criticou uma determinada area de Companhia do Proprio 12° BPM, 

mostrando que naquele local nao havia policiamento e, na mesma materia, 

elogiou o policiamento do Centro de Curitiba, cujo ancora deu os parabens ao 

comandante da area central, dizendo "que ali sim tinha policia". Outras varias 

entrevistas foram realizadas, decorrentes de opera¢es bern sucedidas levadas 

a efeito pelo Pelotao de Motos da 1 a Cia, com apreensoes de drogas e prisao 

de traficantes e assaltantes. As varias coberturas jornalisticas tiveram a 
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participa<;ao da imprensa falada, escrita e televisada, dos diversos 6rgaos de 

comunica<;ao de Curitiba e regiao metropolitana. 

b) Analisando a estatistica (trabalhamos com roubos e furtos porque e o crime 

que mais a popula<;ao teme) de dezembro de 2007 a abril de 2008, 

observamos que houve uma queda consideravel com rela<;ao a abril, 

coincidentemente, ou nao, com as coberturas jornalisticas mais enfaticas do 

mes de mar<;o. 

Bairro: Centro 

DEZ 2007 JAN 2008 FEV 2008 MAR 2008 ABR 2008 

FUR TO 

SIMPLES 

ROUBO 

TOTAL 

05 

21 

26 

03 13 

24 20 

27 33 

Fonte: 12° BPM - BOU II - Relat6rio de ocorrlmcias 

14 10 

38 12 

52 22 
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9CONCLUSAO 

Pode-se concluir que todos os mecanismos na area de comunica~o 

social empregada na Corporayao Policial Militar do Estado do Parana, foram 

imprescindiveis na modernizayao dos serviyos prestados e consequentemente, 

melhorou a imagem institucional da PMPR, alem de criar uma nova cultura 

simpatizante por parte do publico receptor dos serviyos. 

As atividades de Comunicayao Social dentro da Corporayao devem ser 

estimuladas, implantando-se o profissional da area, pois nao podemos aceitar 

focos isolados de investimentos no setor, deixando de mostrar ao publico, de 

forma geral, os relevantes serviyos prestados pela Corpora~o a comunidade 

paranaense. 

Os diversos serviyos inerentes a Comunica~o Social servem de 

estimulo e, porque nao dizer, como se de sangue novo ao funcionarnento do 

corpo, senao vejamos: 

a) Assessoria de Relayaes Publicas: atividades de reconhecimento, 

premia~o. recompensas e motivacionais ao publico interno, 

atraves de ayoes pontuais, como por exemplo, o "Dia da Velha 

Guarda Miliciana", homenageando os aposentados; tomeios 

esportivos internos, como forma de desestresse; campanha de 

vacinayao contra a gripe; concursos literarios, etc. Ao publico 

externo devera ser estimulada a participa~o mais proxima, como 

visitas de escolares ao quartet; participa~o em solenidades; 

assistencia as atividades como desfiles, torneios esportivos, etc. 

b) Assessoria de lmprensa: facilidade de interayao entre o policial e os 

profissionais de imprensa, com resultados beneficos a Corpora«;ao 

e, principalmente, a imagem da PMPR junto aos diversos 

segmentos da sociedade. 

c) Assessoria de Cerimonial: maior credibilidade das autoridades nos 

serviyos executados pela Corpora~o; maior seriedade nas 

solenidades relativas as diversas Unidades da PMPR. 

d) Assessoria de Marketing e Propaganda: utilizayao de estrategias de 

marketing que viabilizam meios para a promo~o da "MARCA" 
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Policia Militar do Parana, atraves de a9(>es e criac;oes modemas 

que, alem de menor custo, padronizam o sistema de divulgac;ao dos 

eventos da Organizac;ao. 

e) Assessoria de Assuntos Comunitarios: maior interac;ao com os 

diversos grupos de pessoas que compreendem a comunidade 

organizada, tais como os Conselhos Comunitarios de Seguranc;a, 

as Associac;oes de Bairro, as entidades de classe e os Clubes de 

Servic;os. 

0 presente estudo visou propor estimulos para a utilizac;ao das 

ferramentas de Comunicac;ao Social dentro da Corporac;ao, 

demonstrando que, realizadas com profissionalismo, influenciam 

sensivelmente na "Sensac;ao de Seguranc;a" da comunidade, alem de 

propor capacitac;ao dos policiais militares que atuam ou atuarao na area 

atraves de tres formas: a) Capacitac;ao de porta voz e oficial de 

comunicac;ao social; b) Realizac;ao de cursos especificos; c) inclusao de 

materia mais abrangente sobre comunicac;ao social no curricula do CFO 

PM/BM e tambem nos cursos de formac;ao e aperfeic;oamento da PMPR. 

Alem das propostas acima, para facilitar o cumprimento da 

Diretriz oo1/2005 (que esta em fase de revisao), outra proposta e de que 

sejam criadas, no Q.O. das Unidades de Policia Militar, a func;ao P/5 

(Sec;ao de Comunicac;ao Social), posto que poucas OPM possuem tal 

func;ao no Q.O .. 



APENDICE- Entrevistas (sintese do material da analise) 

1) Cel. PM RR Oscar Paluch 

DIA: 20 de abril 2008 

Hora: 17:00 

Local: Associayao da Vila Militar 
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a) Coronel, o Senhor participou de duas Opera~oes Verio no 

litoral paranaense, em quais anos? 

R: Nos anos de 95/96 e 96/97 

b) Qual a diferen~a entre ambas? 

R: Na segunda temporada tivemos o mesmo efetivo do ano anterior, 

porem, conseguimos com que os mesmos oficiais participassem da 

Opera~ao, colaborando sobremaneira com os resultados e servi~s 

prestados. 

c) Houve investimento maior na Opera~io de 96/97? 

R: Sim. Nos tivemos lan~amento de varios tipos de poiliciamento: o 

policiamento ciclistico; policiamento em plataformas estrategicamente 

colocadas em varias praias do litoral paranaense; lan~amento dos 

radares m6veis utilizados pelo Batalhao de Policia Rodoviaria nas 

rodovias do litoral; o Corpo de Bombeiros recebeu mais equipamentos; 

alem do investimento em comunica~ao social, tendo em vista que 

ocorreu a formayao de uma equipe especializada na area de 

comunica~ao, envolvendo os setores de imprensa, marketing, cine e 

toto, com equipamento de ultima gerayao e tambem com grande 

investimento em comunicayao visual por meio de placas e patnets 

distribuidos em todo o litoral paranaense, bern como, na entrada e saida 

de Garuva, SC. 
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d) Qual foi a rela~ao com a imprensa nas duas Opera~oes? 

R: Na segunda houve uma maior interayao com a imprensa, mesmo 

porque, eu ja me encontrava ha urn ano no Comando do 9° BPM e 

tambem a sala de imprensa me aproximou da midia de uma forma geral. 

e) Em rela~ao a tropa, qual foi o tratamento e seus resultados? 

R: Nos tratamos a tropa com dignidade, fomecendo boa alimenta~ao, 

alojamentos condizentes e churrascos semanais. 0 born tratamento da 

tropa tambem interfere nos resultados dos servi~os, pais, uma tropa 

maltratada, maltrata tambem a popula~ao. 

f) Quais os resultados? 

R: A Operayao foi desencadeada com sucesso, pais, diminuimos o 

numero de crimes, afogamentos, acidentes nas ruas e rodovias e 

tivemos reconhecimento da populayao e dos superiores. 0 Coronel 

Kretschmer, que era o Comandante do policiamento do interior, disse no 

encerramento da Opera~ao 96/97 em Praia de Leste: "Eu participo da 

operagao verao no /itoral desde 1970, porem afirmo que esta foi a 

operagao mais positiva de todos os tempos." 
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2) Empresario e Ex-Jornalista Thiago Fadel 

Data: 24 abril 2008 

Hora: 15:00 

Local: Residencia do Empresario 

a) Sr Thiago, o Sr realizou cobertura em quantas Opera~oes Verao ? 

R: Em tres: 95/96, 96/97e 97/98 

b) Em qual delas houve o menor indice de criminalidade? 

R: Na Operayao 96/97 

c) Conhecia a guarni~ao de servi~o na sua primeira Opera~o? 

R: Eu ia aos quarteis buscar noticias para a divulgayao na Radio 

lndepend~ncia, porem, passei a conhecer os policiais militares e 

principalmente os Oficiais a partir da Operayao 96/97, onde havia uma 

grande estrutura a disposic;ao da imprensa. 

d) 0 que mais colaborou para o sucesso das Opera~oes? 

R: As novas formas de policiamento e com certeza a divulgac;ao 

enfatizada pela Policia Militar dos servic;os, seus resultados e tambem 

das dicas de seguranc;a fornecidas a populayao. Houve tambem muita 

orientayao em relayao ao sistema de multas nas ruas e rodovias do 

litoral. Quando a midia enfoca falta de seguranc;a, de certa forma ha 

apologia ao crime, no entanto, quando ha divulgayao dos bans servic;os 

de seguranya, a tendencia e diminuir a criminalidade. A real divulgac;ao 

dos fatos ocorridos e urn forte inibidor de novos acontecimentos, desde 

que haja urn enfoque educative. 
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3) MAJ QOBM Juceli Simiano Junior 

Data: 09 de abrif 2008 

Hora: 10:00 

Local: Corpo de Bombeiros- Sede 

a) 0 Sr trabalhou em quantas Opera~oes Verao? 

R: Em varias, porem, como relac;oes publicas apenas em duas: 95/96 e 

96/97. 

b) Qual delas foi a mais positiva? 

R: A 96/97 por ter sido a mais divulgada pela midia paranaense. 

c) Como considera a importancia da Comunica~ao Social para as 

atividades PM/BM? 

R: Fundamental, pois quanta mais divulgarmos o nosso trabalho, mais 

teremos a credibilidade do nosso publico, alem disso, deveremos buscar 

sempre parcerias com todos os 6rgaos, principalmente os de imprensa. 



ANEXO 1- TABELA ESTATiSTICA DE OCORRENCIAS POLICIAIS 

Bairro: Centro 

DEZ 2007 JAN 2008 FEV 2008 MAR 2008 ABR 2008 

FURTO 

SIMPLES 

ROUBO 

TOTAL 

05 

21 

26 

. 03 13 

24 20 

27 33 

Fonte: 12° BPM- BOU II- Relat6rio de ocorrencias 

14 10 

38 12 

52 22 
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ANEXO II - Capacita9ao do Porta-Voz 

- UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO EM SEGURANCA PUBLICA 

CAPACITACAO DO PORTA VOZ NO COMANDO DO 
POLICIAMENTO DA CAPITAL 
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1. OBJETIVO 

CURITffiA 
2008 
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Estabelecer uma padroniza~ao no ambito do Comando do 
Policiamento da Capital referente a institui~ao do profissional "Porta Voz" 
o qual passa a assumir a responsabilidade de representar os comandos 
de Unidades e do CPC, frente as questoes apresentadas na midia 
referente as atividades de Policia Militar, dando respostas imediatas e 
consistentes para cada questao, de acordo como o que se deseja atingir 
visando preservar a institui~ao policial militar. 

2. AMBIENTE PARA EXECUCAO DO PROJETO 
LOCAlS: COMANDO DO POLICIAMENTO DA 
CAPITAL 

- UNlADES OPERACIONAIS DO CPC 
-COPOM 

EXPERIENCIA - CAPACITAR PORTA VOZES PARA 0 CPC 

3. CONSIDERACCES 

Estabeleceu-se que em cada unidade funcionaria a 5a Se~ao, a 
qual seria responsavel prao dissimular as informa~oes e produzir 
respostas as questoes de comunica~ao social. Observa-se que 
juntamente com esta atribuiyao, os encarregados da se~ao teriam que 
prover uma rela~ao simpatica com o publico interno, bern como interagir 
com 6rgaos de assistencia e cadastramento de PM, seus familiares, 
assumindo urn arquivo para assessorar o comando nas manifesta~oes 
de cidadania e controle das atividades civicas, ludicas e memoravel de 
cada unidade. 

4. DESENVOLVIMENTO. 

4.1. Desenvolvendo um pre-projeto de gestio de 
conhecimento, visando disseminar os conhecimentos obtidos em 
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uma experiencia local para que as demais areas da Organiza~io 
possam se beneficiar desta experiencia, descrevendo, assim os 
conhecimentos gerados pelas experiencias anteriores. 

a. A imprensa se encontra mal informada sobre as atividades 
desenvolvidas pela Pollcia Militar. 
b. Policiais Militares, sem preparo, reportando as informa9oes de 
carater sensivel comprometendo a Policia Militar; 
c. Pratica de sele9ao aleat6ria de pessoal de comunicayao social, 
sem observayao de pre-requesitos para atuar como porta-voz; 
d. Falta de centraliza{:ao de informa{:oes e padroniza~o de 
divulga{:oes; 
e. A Policia Militar deixa de informar ou vern a informar com 
consideravel demora, fazendo com que a imprensa divulgue 
unilateralmente a versao dos fatos; 
f. Deixa-se de divulgar boas iniciativas, nao oportunizando a 
colheita de resultados positivos; 
g. Deixa-se de desenvolver materias paralelas com a Policia Civile 
expor a postura da Policia Militar ou sua versao quando as 
atividades foram realizadas em conjunto. 

4.2. Dentro da proposta de desenvolvimento, o pre-projeto visa 
definir os procedimentos ou as formas de transferir tais conhecimentos 
gerados de modo a garantir que eles sejam efetivamente aplicados nas 
das unidades alvos de abrangencia que se pretende. Assim segue-se os 
seguintes procedimentos considerados essenciais. 

a. Convocar, primeiramente, policiais voluntarios e interessados, 
priorizando os que ja desempenham a fun~o de comunica9ao nas 
unidades para frequentarem urn curso de forma{:ao e 
especializa{:ao; 
b. Realizar uma sele{:ao, buscando conduzir para que haja dois 
policiais para cada unidade realizando o preparo para exercer a 
atividade de porta-voz; 
c. Elaborar avalia9ao fonoaudiol6gica e sele{:ao dos inscritos; 
d. Elaborar Curso de Orat6ria ( SENAC) 
e. Elaborar atividades de locu~o atraves de profissionais de radio, 
televisao, redes de comunicayao policiais e desportivas, etc ... ) 
f. Elabora{:ao de Curso de reda9ao jornalistica; 
g. Aquisi{:ao de espa{:os na midia (radio, televisao, jornal); 
h. Elabora{:ao de Curso Basico de Comunica{:ao Social ( CBCS
UFPR); 
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i. Realiza9ao de seminaries de comuica9ao social com 
representantes dos diversos 6rgaos de imprensa ( TV, Radio, 
Jornais, Revista). 

5. PLANEJAMENTO 

5.1. Pessoal 
0 curso se realizara com o total de 22 ( vinte e dois ) 

integrantes, sendo que serao selecionados 02 (dois) policiais de 
cada unidade os quais trabalharao em suas unidade ao termino do 
curso. 

5.2. Periodo do Curso 
0 curso ocorrera num periodo de 03 meses, sendo 

realizado em dias uteis, visando a 

5.2. Custos 
Para a efetiva~ao do curso se faz necessaria a efetiva~ao 

de atividades e loca~ao de materiais e equipamentos os quais sao 
indispensaveis para a consecu~ao da forma~ao dos porta-vozes. 

a. LOCACAO DE AUDITORIO 
Se faz necessaria a loca9ao de audit6rio para a efetiva9ao 

de palestras, bern como local adequado para reunioes e instru9oes. 

LOCA~AO DE AUDITORIO 400,00 2.000,00 

A V ALIZA~AO FONOAUDIOLOGICA 500,00 11.000,00 

CURSO DE ORATORIA 500,00 11.000,00 

CURSO DE LOCU~AO 250,00 5.500,00 

CURSO DE REDA~AO JORNALISTICA 250,00 5.500,00 

CURSO BASICO DE COMUNICA~AO 500,00 11.000,00 
SOCIAL 

SEMINARIO DE COMUNICA~AO 2.000,00 
SOCIAL 

AQUISI~AO DE ESPA~O NA MIDIA 50.000,00 

6. CUSTOS FINAlS 

TOTAL DE CUSTOS 

ELEMENTOS R$DIA I R$SEMANA I 



LOCA~AO DE AUDITORIO 400,00 2.000,00 

AVALIZ~AO FONOAUDIOLOGICA 500,00 11.000,00 

CURSO DE ORATORIA 500,00 11.000,00 

CURSO DE LOCU~AO 250,00 5.500,00 

CURSO DE REDA~AO JORNALiSTICA 250,00 5.500,00 

CURSO BASICO DE COMUNICA~AO 500,00 11.000,00 
SOCIAL 

SEMINARIO DE COMUNICA~AO 2.000,00 
SOCIAL 

AQUISI~AO DE ESPA~O NA MiDIA 50.000,00 

PERiODOS DE EXECU<;AO DO PROJETO 

CAPACITA<;AO DOS POLICIAIS MILITARES 08 SEMANAS 

TEMPO DE AVALIACAO DA APLICA<;AO DO PROJETO 06 MESES 

QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS NA ORGANIZACAO DO 

PROJETO 

02 OFICIAIS PRO UNIDADES DO CPC- TOTAL 22 OFICIAIS 

COORDENACAO DO PROJETO 
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CHEFIA, E OFICIAL DE RELA<;OES PUBLICAS DA COMUNICACAO SOCIAL 

DA PMPR. 

NOME DOS INTEGRANTES DA EQUIPE: 

CAP. REINALDIN CAP. EDSON 

CAP. BRUENIG CAP. BRUNO 

CAP. FRANCISCO 



ANEXO Ill- DIRETRIZ 001/2005, Comando Geral da PMPR 

PMPR 
EM-58 SE<;AO 

CURITmA, 21 Mar 2005 
DIRETRIZ D0 001/2005 

SISTEMA DE COMUNICACAO SOCIAL DA PMPR 

1. FINALIDADE 
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Estabelecer urn Sistema de Comunicac;ao Social dentro da Policia 

Militar do Parana, de forma a padronizar procedimentos, ac;oes e 

documentac;ao, criando urn canal tecnico de assessoramento aos oficiais que 

desempenhem func;oes de comando e chefia, com estrutura hierarquica 

funcional com os segmentos de comunicayao social nos diversos niveis da 

PMPR, com parametres determinados dentro de uma politica (mica e de 

carc~ter estadual, determinada pelo Comandante-Geral da Corporayao. 

2. REFERENCIAS 

a. Lei Estadual n° 6.774, de 08 Jan 76, Organizac;ao Basica; 

b. Nota de lnstruc;ao 002/00 PM/3- Principios e Organizac;ao do EM; 

c. Diretriz no 003/95 PM/3- Passagem de Cargo, de 16 Fev 95; 
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d. Decreta 70.27 4, de 09 Mar 72 - Normas de Cerimonial Publico e a 

Ordem Geral de Precedencia; 

e. Lei n° 5.250, de 09 Fev 67 - Lei de imprensa. 

3. PRESSUPOSTOS BASICOS 

a. A Comunicayao Social, tern por objetivo propiciar o estabelecimento 

de canais e de medidas com vistas a promoc;ao e aperfeic;oamento do 

relacionamento entre instituic;oes e pessoas, buscando condic;oes favoraveis ao 

enfrentamento dos fatores que levam a violencia, compromissando a 

comunidade aos ditames constitucionais, de que seguranc;a publica e dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos. 

b. Valorizayao da Comunicac;ao Social estimulando a participac;ao e 

compreensao de cada integrante da Organizac;ao, gerando urn sentimento de 

co-responsabilidade individual e institucional; 

c. 0 indispensavel entendimento de que as atividades de Comunicac;ao 

Social nao visam promoc;oes pessoais ou de grupos, mas tao somente o 

reconhecimento e a valorizac;ao do profissional e da Corporac;ao como urn 

todo; 

d. Como lnstituic;ao prestadora de servic;os, a Policia Militar executa 

atividades de Seguranc;a Publica tomando por base a analise das demandas e 

estatisticas anuais, que se transformam em diretrizes baixadas pelo Comando 

da lnstituic;ao, e que devem ser aplicadas na formulac;ao de seus pianos e 

ordens, de forma a atender, principalmente, as necessidades da populac;ao e 

as politicas governamentais. 

4. OBJETIVOS 

a. Promover a interayao da comunidade com o trabalho da Policia 

Militar; 
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b. Promover a valoriza~ao do publico interno 1, atraves da continua 

integracao com a lnstituicao e seus publicos; 

c. Projetar, perante a opiniao publica2
, a imagem da lnstituigao como 

prestadora de servigos, preocupada em prevenir e reprimir a pratica de delitos; 

d. Promover a integra~ao e a coesao internas; 

e. Manter a opiniao publica sistematicamente informada sobre as 

atividades desenvolvidas e os resultados alcangados pela Policia Militar, 

estimulando e mantendo o clima de seguran~a subjetiva; 

f. Adequar a politica de conduta e o relacionamento dos segmentos 

integrantes da Policia Militar com outros 6rgaos e profissionais da area de 

Comunicacao Social; 

g. Contribuir para que a Organizacao mantenha a confian~a. o apoio e 

o respeito obtidos da comunidade, interagindo com esta, buscando identificar e 

satisfazer seus anseios; 

h. Criar, junto a comunidade e a Corporagao, condigoes para que 

ocorra a parceria entre ambas, atraves do intercambio de informacoes, 

experiencias e recursos, visando a eficacia das acoes e operacoes; 

i. Planejar, coordenar, padronizar e executar a~oes relacionadas ao 

cerimonial militar interno, atuando de forma isolada ou em conjunto com outros 

6rgaos assemelhados quando as solenidades assim o exigirem; 

j. Orientar os pianos e ordens, de modo que a imagem da Policia 

Militar seja o principal instrumento no desempenho de sua atividade fim. 

I. Criar urn sistema de comunica~ao social no ambito da PMPR, que 

alcance a todo a Corporacao e que tenha na sa Segao do Estado-Maior seu 

6rgao central. 

5. OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO 

SOCIAL 

1 E o publico que comporta os funcionarios de todos os niveis de uma institui~ao e seus 
familiares. 
2 E a sintese do julgamento individual acumulado, a respeito de urn assunto em debate. 
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a. As atividades de Comunica~ao Social na Policia Militar visam, acima 

de tudo, o apoio ao desempenho de sua atividade tim, que se constitui no 

principal canal de relacionamento com seus diversos publicos. Assim, e 

imprescindivel que elas ocorram de forma coordenada, nos diversos niveis de 

Comando; 

b. A dire~ao do sistema e da competencia do Comandante-Geral e a 

coordena~ao superior do Chefe do Estado-Maior; 

c. A sa Se~ao/EM- Comunica~ao Social, constitui o Nucleo Central do 

Sistema, a quem cabe a coordena~ao e a orienta~o tecnica das atividades, 

bern como a proposi~ao da politica global de Comunica~ao Social, a 

elabora~o de pianos, projetos institucionais e promocionais de curto, medio e 

Iongo prazos; 

d. As Seyc)es correspondentes dos Comandos Intermediaries CPC, 

CPI e CCB, constituem o Nucleo lntermediario do Sistema, competindo-lhes 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades das unidades 

subordinadas, realimentando o sistema de comunica~ao a nivel estrategico; 

e. As Unidades Operacionais desenvolverao a atividade de 

Comunica~ao Social atraves das suas sas Se~oes que se encarregarao do 

planejamento setorial e da execu~o das atividades a serem desenvolvidas ao 

Iongo do ano, atendendo as necessidades e demandas especificas de cada 

unidade; 

f. Nas Companhias Destacadas, as atividades de P/5 - B/5 serao 

exercidas, como encargo, por urn Tenente ou uma Pra~ do circulo dos 

Subten/Sgt, sob coordena~ao do Comandante da Companhia, objetivando 

engajar, paulatinamente, as diversas fra¢es nas atividades de Comunica~ao 

Social da Cotpora~ao; 

g. Nas demais fra~oes descentralizadas, os respectivos Comandantes 

serao encarregados de coordenar e desenvolver as atividades; 

h. Nas Diretorias e Centros, as atividades de Comunica~o Social 

serao centralizadas nas Secretarias ou Se~oes de Apoio Administrative. 
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6. EXECUCAO 

As atividades de Comunicac;ao Social na Polfcia Militar serao 

desenvolvidas nas seguintes areas: 

a. Relacoes Publicas 

1) Conceito 

Rela¢es PUblicas e ativk:tade ~ por inlermediar, ooordenar, implantar e 

avaliar proc:ESSOS de cxmunicac;ao nas organ2a<})es sociais (empresariais, govemamentais, 

comunilarias) intensificando os reJacionamentos cxm os diferenles dientes, sejcm eles inlernos 

ou extemos. (Valeria Durante) 

2) Objetivos 

a) Planejar, coordenar, monitorar projetos e programas e estabelecer 

diretrizes de Relac;oes Publicas que serao adotados por todas as Unidades, 

dando abertura e transparencia as atividades da Policia Militar, direcionando-as 

aos publicos-alvos3
; 

b) Estabelecer programas e projetos de comunicac;ao dirigidos aos 

diversos segmentos de publico da Polfcia Militar; 

c) Trac;ar perfil de publicos-alvos da Polfcia Militar; 

d) Priorizar segmentos de publicos; 

e) Planejar e coordenar as atividades de pesquisa de opiniao; 

f) Planejar ac;oes especificas, buscando atingir publico-alvos; 

g) Monitorar e avaliar resultados das atividades de Relac;Oes Publicas; 

h) Promover e monitorar a imagem e a identidade corporativa; 

i) Coordenar o emprego dos instrumentos de Relac;Oes Publicas, 

trac;ando criterios para esse emprego; 

3 Segmento de mercado que se pretende atingir com urn plano de comunica~ao. 
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j) Promover e estabelecer a forma de participayao da Policia Militar em 

ac;oes de interesse comunitario; 

k) Planejar e promover ac;oes de "endomarketing4
"; 

I) Coordenar e/ou executar as ac;oes de atendimento ao publico 

externo5 nas unidades da PMPR. 

3) Orienta~oes Basicas e Conduta 

a) As atividades de Relac;oes Publicas na PMPR serao desenvolvidas 

pelos P/5 - 8/5 em todos os niveis e devem obedecer as caracteristicas do 

publico que esta sendo trabalhado. 

b) De modo geral, existe uma divisao basica dos publicos em interno e 

externo, podendo admitir outras subdivisoes de acordo como o segmento que 

se trabalha. 

(1) Publico lnterno 

(a) Considerado como Publico Prioritario para a Corporac;ao, as ayaes 

desenvolvidas neste segmento devem abranger aspectos informativos e 

interativos, de modo a despertar no militar e seus familiares uma perfeita 

identificayao e conhecimento dos objetivos e metas da lnstituiyao; 

(b) 0 publico interno somente se transforma em aliado dos objetivos 

organizacionais e colaborador efetivo para a excelencia da prestac;ao de seus 

servic;os, quando se sente comprometido com os objetivos da lnstituic;ao, ou 

seja, quando se sente valorizado atraves de informac;oes claras e precisas, 

principalmente sobre aquelas a que se propoe a Organizac;ao; 

(c) A Policia Militar deve se tornar atraente, acolhedora e forte, para 

despertar o sentimento de alianc;a com o policial militar, promovendo urn 

sentimento de auto-estima, de orgulho e respeito para com a lnstituic;ao. 

(d) As atividades informativas para o Publico lnterno sao 

imprescindiveis no processo de aproximac;ao policial - corporac;ao e devem ser 

4 Processo capaz de tomar comum entre funcionarios de uma mesma empresa objetivos, 
metas e resultados e que tern como veiculos os instrumentos de comunica<;ao intema. E 
o mesmo que Marketing lntemo. 
5 E o publico formado pela comunidade onde a institui<;ao atua. 
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desenvolvidas de modo a levar aos policiais militares o maior numero de 

informac;oes necessarias ao desempenho de suas atribuic;oes e valorizar cada 

vez mais este segmento de publico, uma vez que ele e o maior responsavel 

pelo processo de formac;ao da imagem da Corporac;ao. 0 emprego de 

instrumentos adequados no processo de comunicac;ao interna, contribui 

sobremaneira para urn resultado positivo neste campo e deve ser usado com 

criterio pelos P/5- B/5, que sao os responsaveis por seu monitoramento. 

Dentre os varios instrumentos existentes, destacam-se os seguintes: 

(I) Cartilhas, boletins e jornais internos6
; 

(II) "Slogans", frases de efeito; 

(Ill) Sistema interne de radio; 

(IV) Sistema de video; 

(V) Quadros murais (celotex); 

(VI) Caixa de sugestoes; 

(VII) Contato direto entre o comando e a tropa; 

(VIII) Intranet e Internet. 

(e) As atividades de integrac;ao para o publico interno dentro do 

processo de comunicac;ao interna, devem merecer especial atenc;ao, ja que 

permitem o contato pessoal entre os policiais em seus diversos niveis, 

estreitando assim suas relac;oes e colaborando para uma melhor produtividade. 

Neste aspecto, sao importantes as seguintes atividades, verdadeiros 

instrumentos de apoio ao "marketing" interno: 

{I} Valorizac;ao da familia do policial; 

{II} Comemorac;ao de datas significativas; 

{Ill} Promoc;ao de atividades de lazer; 

{IV} Divulgac;ao do "marketing" de beneficios; 

{V} Criac;ao de mecanismos para ouvir os policiais e suas sugestoes; 

{VI) Ampliac;ao do planejamento participativo. 

6 Instrumento de comunic~ao intema, que tern como objetivo abordar assuntos gerais 
de uma institui~ao, como forma de estimular seu publico intemo. 
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(f) As ac;oes de comunicayao interna devem ser precedidas de uma 

pesquisa de clima7
, de modo a conhecer o pensamento e o sentimento do 

publico a ser trabalhado, podendo ser realizadas par todas as unidades da 

PMPR, precedendo a uma ac;ao de comunicayao interna, devendo seu 

planejamento e sua execuc;ao serem baseados em principios cientificos. 

(g) Toda pesquisa de clima deve ter a frente o P/5- B/5 da Unidade 

que a estiver realizando e, em qualquer situac;ao, seus resultados devem ser 

comunicados a PM/5 - Comunicac;ao Social. 

(h) Destaca-se que o desenvolvimento de qualquer pesquisa gera a 

expectativa de uma ayao no campo trabalhado, o que deve ser considerado no 

momenta de seu planejamento. 

(2) Publico Externo 

(a) 0 publico externo reveste-se de especial importancia ja que e 

formado, principalmente, pelo cliente dos servic;os que a Corporac;ao oferece. 

As relac;oes com este segmento de publico devem ocorrer de forma 

sistematica, de modo a torna-las cada vez mais dinamicas e eficazes; 

(b) A execuc;ao de atividades voltadas para o publico externo deve 

merecer especial atenc;ao de todos os P/5 - B/5, de modo a proporcionar, cada 

vez mais, uma melhor compreensao do papel da Policia Militar no contexto da 

Seguranc;a Publica; 

(c) Para o adequado planejamento das estrategias de comunicac;ao a 

ele direcionada, e importante que, sempre que houver condic;ao para tal, haja 

uma pesquisa de opiniao a respeito, que podera ser realizada par todas as 

Unidades da PMPR, precedendo ac;oes voltadas para seu publico externo. Seu 

planejamento e sua execuc;ao devem ser baseados em principios cientificos e 

a oportunidade de sua realizac;ao adequadamente avaliada pelo respective 

Comando. Toda pesquisa de opiniao dever ter a frente o P/5- B/5 da Unidade 

7 Tipo de pesquisa de opiniao realizada junto ao publico intemo, que tern por objetivo 
conhecer e dimensionar o nivel de motivavao de seus funciomirios, o seu conceito sobre 
a Instituivao, assim como avaliar o nivel de entrosamento e a qualidade do inter
relacionamento, suas aspiravoes, demandas e expectativas. 
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que a estiver realizando e seus resultados devem ser comunicados a PM/5, 

para acompanhamento; 

(d) Para que a comunica~o neste sentido atinja os seus objetivos, e 

importante adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

(I) Promover atividades especificas para publicos segmentados, 

principalmente o infanto-juvenil e o formador de opiniao; 

(II) Desenvolver e manter canais de comunicayao com o publico 

externo, assegurando informayoes idoneas sobre Seguranya Publica e a 

lnstitui~o encarregada de promove-la. Para tanto, e de extrema valia a 

utilizayao das seguintes atividades: 

• Palestras; 

• Visitas; 

• Participayao em eventos, tais como feiras, exposiyoes, congressos, 

seminarios e outros similares; 

• Buscar a otimizayao do atendimento ao publico externo atraves, 

principalmente, do correto atendimento de ligayoes telefonicas; efetivo sistema 

de recep~o nas Unidades da Corporayao; dinamico sistema de recebimento e 

encaminhamento de queixas, reclamayoes e sugestoes e posterior divulgayao 

dos resultados aos interessados; adequada forma de comunicayao pelo militar 

no desempenho da atividade operacional, evitando girias e jargoes; 

• Estar presente em todos os momentos significativos para o publico 

externo, procurando participar das comemorayoes que the sao importantes, 

cuidando, atraves de recursos de "Merchandising"8
, para que esta presenya 

seja not6ria; 

• Valer-se no processo de comunicayao externa dos instrumentos de 

relayoes publicas, pr6prios da PMPR como Bandas de Musica, eqOinos para 

apresentayoes e passeios com crianyas, demonstrayoes com caes 

amestrados, viaturas e equipamentos policiais militares, fardamento, 

armamento, apresentayoes tecnicas, desfiles, e outros meios de comunicayao 

visual. 

8 E o ato de promover a venda de um produto, levando-o ao publico de forma especial. Em midia, 
Merchandising designa apari~oes nao ostensivas de produtos em novelas, filmes, de uma maneira 
aparentemente natural e nao declaradamente publicitaria. 
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c) Jornais, revistas e informativos 

Serao observados os seguintes procedimentos na elaborac;ao de 

jornais, revistas e informativos na Policia Militar: 

(1) A elaborac;ao de jornais, revistas e informativos na Policia Militar 

serao de responsabilidade da so Sec;ao /EM - Comunicac;ao Social; 

(2) As unidades de execuc;ao operacional poderao contar com urn 

modelo de Jornais, revistas e informativos, mediante analise da sa Sec;ao/EM -

Comunicac;ao Social e autorizac;ao do Comando-Geral, e sob a 

responsabilidade do PIS- B/S da OPM/OBM; 

b. Cerimonial 

1) Conceito 

Forma de organizar as relac;oes sociais mediante normas de born 

senso, representando urn conjunto de regras que marcam a sucessao de atos 

de urn a cerimonia9
. Conjunto de formalidades que devem ser observadas 

durante urn a cerimonia. T odo evento na Policia Militar, apesar de possuir urn 

ritual proprio, deve seguir regras basicas comuns a todas as solenidades. 0 

processo de cerimonial visa, sobretudo, padronizar o modo se proceder nos 

varios eventos patrocinados pela Policia Militar. Como o Cerimonial e urn 

conjunto de regras costumeiras, o born senso dira quando aceitar ou vetar 

normas para determinadas situac;oes. 

2) Objetivos 

a) padronizar, planejar, promover, incentivar, estabelecer diretrizes e 

supervisionar as programac;oes e as realizac;oes de solenidades, 

comemorac;oes e outros eventos na PMPR; 

b) coordenar a confecc;ao e a distribui«;ao de convites; 

c) expedir congratulac;oes/agradecimentos, conforme calendario e 

ocasioes oportunas; 

d) tornar as cerimonias urn instrumento de valorizac;ao da lnstituic;ao; 

9 Qualquer tipo de festividade oficial ou ato que deva transcorrer sob certas formalidades. 
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e) prestar orientac;oes sabre conduc;ao e comportamento em 

cerimonias. 

3) Orienta~oes basicas e conduta 

a) 0 planejamento e a execuc;ao do cerimonial sera, em principia, de 

responsabilidade do PIS - 8/S da Unidade promotora do evento a qual devera 

informar a sa Sec;ao/EM - Comunicayao Social a data e hora da solenidade e 

observar as normas do Cerimonial Publico e a Ordem Geral de Precedencia10
, 

no Decreta n.0 2.243, de 03 jun 97- RCONT e a presente Diretriz; 

b) Quando houver a presunc;ao da participayao do Comandante-Geral, 

do Chefe do Estado-Maior, ou de autoridades que lhes tenham precedencias, 

em qualquer cerimonia na Policia Militar, a sa Sec;ao/EM - Comunicac;ao Social 

executara os procedimentos relativos ao seu cerimonial, podendo ser feito pelo 

PIS - 8/S da OPM/08M por deterrninac;ao da autoridade que presidira a 

solenidade; 

c) A precedencia atribuida a uma autoridade em razao de seu cargo ou 

func;ao e normalmente traduzida por seu posicionamento destacado em 

solenidades, cerimonias, reunioes e outros eventos, obedecidas as normas em 

vigor; 

d) As cerimonias realizadas em Organizac;oes Militares serao 

presididas pela autoridade da cadeia de comando - de maior grau hierarquico 

presente, regulada em razao do cargo, e sera exercida, prioritariamente, 

independente de precedencia ou ordem de antigOidade em relac;ao aos demais 

militares presentes, pelas seguintes autoridades: 

(1) Comandante-Geral; 

(2) Chefe do Estado-Maior; 

(3) Comandantes lntermediarios; 

(4) Diretores Setoriais; 

(5) Comandante de OPM/08M, nos demais casas. 

10 Elemento de ordem e disciplina no cerimonial, que estabelece a hierarquia entre os 
diversos cargos. 
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e) Quando o Governador do Estado comparecer a qualquer solenidade 

militar compete-the sempre presidi-la; 

f) Nas cerimonias que contarem com a presen9a de Oficiais Generais 

das For~s Armadas, a apresenta9ao da tropa devera ser prestado aquele de 

maior precedencia, exceto quando ali se fizer presente o Governador; 

g) Quando uma autoridade se faz representar em solenidade ou 

cerimonia, seu representante tern Iugar de destaque, mas nao a precedencia 

correspondente a autoridade que esta representando, respeitando sua propria 

precedencia; 

h) As cerimonias militares serao dirigidas pelo Comandante, Diretor ou 

Chefe, mesmo que este nao venha a presidi-la, e se desenvolvera de acordo 

com a programa9ao estabelecida e aprovada pelo escalao imediatamente 

superior; 

i) 0 Comandante, Diretor ou Chefe, nas visitas e cerimonias militares, 

acompanha a maior autoridade presente, passando a frente dos demais, 

mesmo de postos superiores, a fim de prestar-lhe as informa96es que forem 

necessarias; 

j) Confec98o de convites para solenidade no ambito da PMPR e a sua 

distribui~o serao providenciadas pela Unidade que a estiver promovendo, 

conforme Anexo D desta Diretriz, com analise e aprova9ao da Comunica98o 

Social da Corpora98o; 

k) Os convites para a solenidade serao expedidos em nome do 

Comandante, Diretor ou Chefe em conjunto com o titular do evento; 

I) Para as grandes solenidades, os convites serao expedidos em nome 

do Comandante-Geral; 

m) A distribui9ao de convites devera ocorrer com antecedencia minima 

de 5(cinco) dias, exceto quando o prazo disponivel para a sua confec9ao e 

distribui9ao for inferior a esse prazo, ocasiao em que o convite devera ser feito 

por telefone, fax, ou e-mail, com ate 02 (dois) dias de antecedencia; 

n) Somente constarao dos convites os names do Governador do 

Estado ou do Comandante-Geral, quando houver expressa autoriza9ao do 
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cerimonial do Governo do Estado (no caso do Governador) ou do Chefe do 

Estado-Maior (no caso do Comandante-Geral); 

o) 0 "curriculum vitae", boletim especial, ordem do dia e outras 

manifestac;oes a serem feitas durante a cerimonia, deverao obedecer ao 

estabelecido na Diretriz n° 003/95/3a Seyao EM - Passagem de Cargo; 

p) 0 pronunciamento do Comandante substituido nao devera 

ultrapassar o tempo de 5 (cinco) minutos. 

c.lmprensa 

1) Conceito 

Em sentido abrangente devem ser entendidos como imprensa todos os 

6rgaos de comunicayao de massa Oornais, revistas, emissoras de radio, 

televisao e cinema), alem dos profissionais que executam essas atividades. 

2) Objetivos 

a) Manter a op1mao publica permanentemente informada sobre as 

atividades desenvolvidas pela Policia Militar; 

b) Manter os respectivos comandos informados sobre os reflexos e 

repercussoes internos e externos, em decorrencia de noticias veiculadas sobre 

a Policia Militar; 

c) Acompanhar operac;oes de grande vulto, apoiando os trabalhos da 

imprensa local; 

d) Colaborar com a agilizac;ao do fluxo de informac;oes para a 

imprensa; 

e) Promover integrac;ao entre a Policia Militar e a imprensa; 

f) Monitorar as atividades de imprensa nas frayaes dos diversos 

segmentos de prestayao de servic;os da PMPR; 

g) Acompanhar a produc;ao de reportagens 11 sobre a Policia Militar; 

11 E a produc;ao da noticia feita por tecnicos de Comunicac;ao Social Jomalistas. 
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h) Preparar o Policial Militar para se relacionar de maneira profissional 

com toda a midia12; 

3) Orienta~es basicas e condutas 

a) lnforma~io 13 

A presta9ao de informayoes a imprensa devera ocorrer atraves das P/5 

- B/5 ou de militares que se encontrarem no comando de ayoes/operayoes ou 

ocorrencias policiais, devendo se restringir ao fato objeto da informayao, sem 

quaisquer comentarios adicionais, principalmente aqueles de carater pessoal. 

b) Entrevista 14 

A concessao de entrevistas na Policia Militar devera obedecer o 

seguinte: 

(1) Quando o assunto for complexo e, por suas circunstancias, 

abrangencias e repercussao, for de interesse do Estado e da populayao, serao 

concedidas pelo Comandante-Geral, Chefe do Estado-Maior ou atraves da sa 
Se9ao/EM - Comunica9ao Social; 

(2) Em situayoes de anormalidade, quando o fato se revestir de 

caracteristica tecnica especifica ou de repercussao limitada a regiao onde 

ocorreu, serao concedidas pelo Comando lntermediario ou Comandante da 

respectiva Unidade; 

(3) Nas situayoes rotineiras, poderao ser concedidas em todos os 

niveis do Sistema de Comunicayao Social, sob a coordenayao e orientayao das 

respectivas P/5- B/5, devendo seater, exclusivamente, a aspectos tecnicos e 

profissionais da area abordada, vedada a emissao de opiniaes sobre: 

- assuntos politicos partidarios, administrativos ou religiosos; 

- 6rgaos, institui9oes ou entidades estranhos a Corporayao; 

- assuntos de competencia do escalao superior; 

- temas que possam estabelecer polemica com outras autoridades. 

12 Sao os meios de comunica~ao, seus veiculos e tambem a area tecnica da propaganda 
relacionada com a comercializa~ao e veicula~ao de comerciais. 
13 Consiste na simples transmissao de dados completos e concretos sobre urn fato de 
interesse geral. Em Comunica~ao Social, e a presta~ao de dados acerca de algo ou 
alguem. 
14 E o dialogo formal no qual urn jomalista ouve alguem, sobre qualquer assunto, 
profissional ou nao, manifestando suas opinioes profissionais, tecnicas ou funcionais. 



55 

(4) Ao dar entrevistas para a TV, deve-se antes resumir os fatos, de 

forma que numa frase fique a essencia do que se pretende transmitir. 0 

entrevistado deve lembrar-se que antes de pertencer a uma Unidade, pertence 

a Policia Militar, portanto, no inicio de uma entrevista, deve falar sempre "A 

Policia Militar", ficando a Unidade/6rgao e detalhes para a sequencia. Em todas 

as formas de comunicac;ao com a imprensa, primar pelo destaque do nome da 

Corporac;ao; 

(5) Buscar assessoria tecnica junto a sa Sec;ao/EM - Comunicac;ao 

Social - Comunicac;ao Social, a fim de uniformizar comportamentos na 

transmissao de dados e opinioes de interesse geral da Corporac;ao. 

c) Notas a lmprensa 15 

Na divulgac;ao de notas a imprensa, devera ser observado o seguinte: 

(1) Quando o assunto for complexo e, por circunstancias, abrangencia 

e repercussao, for de interesse do Estado e da populac;ao, serao de 

competencia da sa Sec;ao/EM - Comunicac;ao Social; 

(2) Quando o fato for de caracteristica tecnica especifica ou de 

repercussao limitada a regiao onde ocorreu, serao elaboradas e distribuidas 

pelos Comandos lntermediarios, que poderao, conforme o caso, autorizar a sua 

elaborac;ao pelos Comandos subordinados; 

(3) Toda nota a imprensa devera ter sua c6pia enviada a sa Sec;ao/EM 

- Comunicac;ao Social, para fins de conhecimento e analise. 

d) "Release"16 

(1) A elaborac;ao de "release" podera ocorrer em todos os niveis do 

Sistema de Comunicac;ao Social da Corporac;ao, devendo cada P/S - 8/S primar 

pela flexibilizac;ao de informac;oes numa linguagem coloquial deixando de lado 

15 Texto de esclarecimento, distribuido por uma institui~ao, pessoa, entidade ou 
empresa, referente a urn assunto de interesse geral. Nao deve ser confundida com o 
release. A Nota a Imprensa representa a posi~ao oficial daqueles que estao envolvidos 
no assunto. Nonnalmente, o reporter nao se satisfaz apenas com as infonna~oes nela 
contida. 
16 Texto feito por uma agencia de divulga~ao ou Assessoria de Comunica~ao Social, com tratamento 
jomalistico, para promover urn evento, uma personalidade ou algum lan~amento comercial ou industrial; 
seu objetivo e dar uma imagem favoravel ao assunto. Nos pequenos jomais e nos suplementos semanais 
dos grandes, o release, por falta de materias, sempre e hem recebido. 0 release e encarado apenas como 
fonte de informa~ao que pode ser util ou nao. 
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termos tecnicos e utilizando os recursos da lingua portuguesa dentro das 

regras gramaticais; 

(2) 0 "release" e a noticia de forma resumida, devendo conter a 

resposta as questoes: quem, o que, como, quando, onde e por que. 

e) Direito de Resposta17 

(1) Devera ser encaminhado, atraves de oficio, ao diretor geral ou ao 

chefe de reportagem do veiculo de comunicat;ao que divulgou a materia 18 a ser 

questionada e contara com a orientat;ao tecnica do Assessor Juridico da 

Corporat;ao. Para a sua utilizat;ao, que devera ocorrer de forma correta e 

oportuna; 

(2) Quando o assunto for complexo e, por suas circunstancias, 

abrangencias e repercussao, for de interesse do Estado e da populat;ao, sera 

de competencia da sa Set;ao/EM - Comunicat;ao Social; 

(3) Quando o fato contiver caracteristica tecnica especifica ou de 

repercussao limitada a regiao onde ocorreu, sera de competencia do CPC, CPI, 

CCB, que poderao, conforme o caso, autorizar sua produt;ao pelos comandos 

subordinados; 

(4) Todo direito de resposta devera ter previa autorizat;ao do 

Comandante-Geral ou Chefia do Estado-Maior. 

f) Relacionamento com a lmprensa 

(1) A imprensa responde diretamente pela format;ao da opiniao publica 

em relat;ao a Corporat;ao, na medida em que divulga ou deixa de divulgar 

noticias favoraveis ou nao. 

(2) Neste sentido, as relat;oes com a imprensa devem ter carater 

sistematico e visar, principalmente: 

a. lncentivar os contatos da imprensa com o meio policial militar, 

explorando todas as oportunidades que se apresentarem; 

17 Eo recurso atraves do qual, na conformidade do inciso V do Art. 50 da Constitui~ao 
Federal "e assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, alem da indeniza~ao 
por dano material, moral ou a imagem". A materia tambem e tratada no Art. 29 da Lei 
n.0 5.250, de 09 de fevereiro de 1967, na qual se diz que ''toda pessoa, natural ou 
juridica, 6rgao ou entidade publica, que foi acusado ou ofendido em publica~ao feita em 
jomal ou peri6dico, ou em transmissao de radiodifusao, ou a cujo respeito os meios de 
info~ao e divulga~ao veiculam fato inveridico ou erroneo, tern direito a resposta ou 
retifica~ao". 
18 E a reportagem ou entrevista; noticia ou assunto desdobrados, explicados, examinados e debatidos. 
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b. Obter e manter a cooperayao dos lideres da atividade jornalistica; 

c. Esclarecer a imprensa sobre o sentido social da participa9ao da 

Policia Militar na vida da comunidade; 

d. Saber como funcionam os 6rgaos de imprensa e agem seus 

profissionais, fator indispensavel para o born relacionamento entre a imprensa 

e a Corporayao; 

e. Promover e incentivar a publica9ao de assuntos que informem sobre 

as a9oes da Policia Militar; 

f. Colaborar com os representantes da imprensa, atraves do pronto 

atendimento, facilitando-lhes a realiza9ao de seu trabalho jornalistico, 

observadas as restri9oes desta Diretriz; 

g. Manter, com 6rgaos e profissionais da imprensa, urn atendimento 

harmonica, sincero e leal, alicer9ado na confian9B reciproca e pautado pelo 

culto a verdade, assegurados a coerencia, confian9a, credibilidade, 

imparcialidade e transpan3ncia. 

g) Autoriza(toes 

No limites de sua competencia, os policiais militares estao autorizados 

a prestar informa(toes jornatisticas aos 6rgaos de imprensa, no tocante a: 

(1) Fatos, ocorrencias policiais militares ou a9oes realizadas em suas 

respectivas areas de circunscri9ao, salvo sigilo legal; 

(2) Medidas adotadas relativas, exclusivamente, a esses fatos, 

ocorrencias ou a9oes mencionados; 

(3) Eventos ou fatos positivos de toda ordem, que tenham vinculayao 

com a Corpora9ao ou pessoas a ela ligadas. 

h) Proibi(toes 

Nos limites de sua competencia, os policiais militares estao proibidos 

de: 

(1) Conceder entrevista jornalistica, de acordo com a defini9ao contida 

nesta Diretriz, a qualquer 6rgao de lmprensa, de audiencia estadual e/ou 

nacional, sem estar expressamente autorizado e orientado pelo Comandante

Geral, via sa Se9ao EM - Comunicayao Social; 

(2) Fazer referenda, comentar ou opinar, pela lmprensa em geral, 

sabre assuntos politico-partidarios; 
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(3) Participar de debates, nos veiculos de comunicayao de massa, sem 

autoriza~o expressa do Comandante-Geral, via sa Se~ao/EM - Comunica~ao 
Social; 

(4) Fornecer dados pormenorizados sobre organizacao e distribui~ao 

de efetivo, material e armamento, sam estar autorizado pelo Comandante

Geral, via sa Se~ao/EM - Comunica~ao Social; 

(5) Fornecer dados estatisticos, sem previa autoriza~ao da autoridade 

competente; 

(6) Servir de reporter ou jornalista19 de radio e/ou TV (exemplo: 

programas nos quais o Policial Militar serve como narrador de ocorrencia 

policial); 

(7) Transportar jornalista e/ou equipe de reportagens no interior das 

viaturas, embarca~oes ou aeronaves a servi~o da Corpora~ao, sob qualquer 

pretexto; 

(8) Expor a privacidade de pessoas detidas em razao da pratica de 

crime ou qualquer ilicito penal, permitindo que sejam realizadas imagens por 

parte da imprensa, salvo com autoriza~ao escrita do detido; 

(9) ldentificar pessoas ofendidas nos casos de crime de acao privada 

ou publica condicionada, sem que haja manifesta~o explicita de vontade. 

d. Publicidade, Propaganda e Marketing 

1) Conceitos 

a. Publicidade e a arte de despertar no publico o desejo de compra, 

levando-o a a~ao. A publicidade e urn conjunto de tecnicas de acao coletiva, 

utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial, 

conquistando, aumentando ou mantendo clientes. Publicidade e mais 

abrangente que a propaganda e engloba todas as formas de comunica~ao: 

merchandising, marketing direto, etc. 

b. Propaganda e o conjunto dos meios destinados a informar e a 

convence-lo a comprar urn produto ou servi~o. E projetar a imagem da 

19 E o profissional que exerce, habitualmente e de forma remunerada, as atividades de 
imprensa, que lhe sao privativas e definidas em lei. 
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empresa no mercado, atraves dos meios de comunicac;ao disponiveis na 

comunidade: T elevisao, radio, cinema, imprensa, revistas outdoors, internet e 

outras midias, divulgando os produtos ou servi~os as diversas fatias de 

mercado. (Eugenio Malanga - Prof. Universitario e Escritor) 

c. Marketing e uma fun~ao organizacional e urn conjunto de processos 

para criar, comunicar e disponibilizar valor aos clientes e para gerir as rela~oes 

com esses clientes, de forma a beneficiar a organiza~ao e seus executores. 

2) Objetivos 

a) Planejar campanhas publicitarias como forma de promover a 

institui«;ao e os servi~os prestados a comunidade; 

b) Acompanhar a produ~ao de pe~as20 de divulga~ao; 

c) Avaliar resultados de campanhas e projetos desenvolvidos; 

d) Monitorar a imagem e a identidade visual da Corporac;ao; 

e) ldentificar e captar espa~o para a divulgac;ao da Policia Militar; e 

f) Estabelecer diretrizes e programas na area de 

Publicidade/propaganda e marketing. 

3) Orienta~oes Basicas e Conduta 

a) 0 Controle pelo Govemo do Estado: 

0 controle tecnico e financeiro das atividades de planejamento, 

cria~ao, produ~ao, distribui~ao, veicula~ao e acompanhamento de campanhas 

publicitarias, pesquisas e outros servi~os de comunica~ao e "marketing" da 

Policia Militar do Parana, executados por agencias de publicidades e 

propagandas21
, pelos meios de comunica~ao de massa, escrita, falada e 

televisada e por outros prestadores de servi~os na area de Comunica«;ao, sera 

exercido pela Secretaria de Estado de Comunica~ao Social ou 6rgao 

designado. 

b) Campanhas Patrocinadas: 

20 Unidade de uma campanha ou qualquer urn. dos diversos tipos de material 
~romocional, como folheto, bandeirolas, cartazes, "jingles" e outros similares. 

1 Estrutura encarregada de planejar, criar e produzir os mais diversos processos de 
comunica~ao. 
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A Policia Militar, em func;ao do relacionamento que mantE~m com os 

diversos segmentos sociais, realiza, eventualmente, campanhas publicitarias e 

de propaganda, que contam com o patrocinio de empresas, entidades e 

pessoas simpatizantes as atividades desenvolvidas. 0 projeto final dessas 

campanhas deve ser encaminhado ao Comandante-Geral, atraves da sa 
Sec;ao/EM - Comunicac;ao Social para. autorizac;ao, antes de sua produc;ao e 

veiculac;ao. 

c) Confecc;ao de Pec;as lsoladas: 

A cada dia se torna mais comum o uso de pec;as publicitarias e de 

propaganda para apoiar o desenvolvimento da atividade policial militar, 

principalmente quando da realizayao de operac;oes especificas. 

Tais pec;as sejam elas graficas, de audio ou audiovisuais, produzidas 

com recursos pr6prios ou atraves de patrocinio, devem ter seu "lay-out" ou arte 

final submetidos a aprovayao do Estado-Maior da PMPR, antes de sua 

produyao e veiculac;ao. 

d) "Merchandising": 

A Corporac;ao deve procurar se mostrar presente em todas as 

atividades que realiza, participa e apoia, atraves de tecnicas de 

"Merchandising", expressa, dentre outras, nas formas de urn "display" ou 

estandarte, situados estrategicamente, atraves de uma viatura bern localizada, 

de sua logomarca22 como fun~o de apresentayao de resultados de operac;oes a 

imprensa; ou ainda por meio da inscriyao da logomarca da Policia Militar em 

faixas, de sua citayao em "spots"23 para radio ou Video Tape24 para televisao. 

e) Aplicac;ao da Logomarca: 

Uma das formas de identificac;ao mais eficazes de uma lnstituiyao e 

aquela realizada atraves de sua marca, o que possibilita a seus publicos 

conhecerem de relance o produto em que esta aplicado, mesmo que nao se 

22 Desenho caracterizado pela fonna tipognifica ou decorativa, de marca industrial ou 
comercial, que identi:fica uma empresa. 

23 Comercial, seja musical ou de narra~ao. 
24 Fita gravada com imagem e som. Nas emissoras e redes de TV mais atualizadas, em 
todo o mundo, toda a programayao e gravada em :fita. Na publicidade, o video-tape ja 
permite a utilizayao de infuneros recursos , alem da rapidez de gravayao e ediyao. 
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fac;a sua leitura gramatical, tornando-se imprescindivel a Corporac;ao, dentro do 

processo diario de identificac;ao com seus diversos segmentos, que sua 

logomarca seja aplicada de maneira correta. 

f) Cientificac;oes: 

As OPM/OBM, deverao levar ao conhecimento, de imediato, a sa 
Sec;ao/EM - Comunicac;ao Social, via Sala de lmprensa, todas as ac;oes que 

possam enaltecer ou comprometer a imagem da PMPR, estabelecendo 

criterios de comum acordo, uma linguagem (mica para dar conhecimento aos 

6rgaos de lmprensa, evitando que a noticia seja divulgada por outros meios e 

com distorc;oes. 

e. Assuntos Comunitarios 

1) Conceito: 

Assuntos Comunitarios e o setor responsavel pelo desenvolvimento, 

assessoramento e implementac;ao das estrategias de intercambios e 

articulac;Oes comunitarias, visando promover a ampliac;ao das experiencias 

desenvolvidas entre a Corporac;ao e outras organizac;oes sociais, 

potencializando as ac;oes conjuntas. 

2) Objetivos : 

a) Contribuir para as atividades de extensao ja existentes e apoiar o 

surgimento de novas propostas; 

b) Analisar, debater, propor politicas, estrategias e questoes relativas a 

Ac;oes Comunitarias; 

c) Buscar o entendimento com organizac;oes da sociedade e com 

organismos de representac;ao universitaria, bern como entidades de classe, 

federac;ao da industria e comercio, Conselhos de Seguranc;a Publica 

(CONSEG), lideranc;as comunitarias, entre outros segmentos; 

d) Articular o desenvolvimento de programas e projetos entre as 

lnstituic;oes envolvidas; 

e) Manter uma padronizac;ao dos trabalhos desenvolvidos na area de 

ac;oes comunitarias; 
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f) lmplementar e assessorar, com exclusividade, todas as ac;oes 

comunitarias pertinentes e desenvolvidas no ambito da PMPR, bern como 

divulga-las; 

g) Atualizar as informac;oes relativas aos hotE~is e estabelecimentos 

congeneres, para que haja urn melhor atendimento as comitivas e delegac;oes 

recepcionadas pela Corporac;ao; 

h) Prestar atendimento nas indagac;oes constantes ao envio de 

mensagens por correio eletronico. 

7. DISPOSICOES FINAlS 

a. A Comunicayao Social na Policia Militar e uma atividade 

intrinsecamente ligada a atividade fim, portanto, OS pianos e ordens devem 

contemplar orientac;oes claras sobre o comportamento do militar, em cada, 

situac;ao pois ele e 0 responsavel pela imagem da lnstituic;ao; 

b. Para avaliac;ao do funcionamento do Sistema, com troca de 

experiencias e informayc5es, deverao ser realizados encontros peri6dicos de 

seus integrantes, sob a coordenac;ao da sa Sec;ao/EM - Comunicayao Social; 

c. Alunos dos cursos regulares de Comunicayao Social poderao 

estagiar na sa Sec;ao/EM - Comunicac;ao, por extensao, nas PIS - 8/S do 

Sistema, visando a obtenyao de contribuic;oes em termos de novas ideias e 

sugestoes, bern como a integrac;ao e difusao da Policia Militar entre os futuros 

profissionais desta area; 

d. A sa Sec;ao/EM - Comunicac;ao Social exercera a supervisao, 

coordenac;ao e controle das atividades de Comunicayao Social atraves de 

documentos apropriados; 

e. Na designac;ao do PIS- 8/S, deve ser observada sua aptidao e o 

perfil para o desempenho da func;ao, devendo esta recair, sempre que possivel, 

sobre aquele que possuir curso ou estagio na area de Comunicac;ao Social; 

f. Toda designac;ao de oficial para a funyao de PIS - B/S deve ser 

comunicada a sa Seyao/EM - Comunicayao Social, para acompanhamento e 

controle; 
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g. Cada OPM/OBM devera elaborar anualmente um calendario de 

atividades de comunica~ao social previstas para o ano, com as principais 

solenidades e formaturas, encarninhando-o a sa Se~ao/EM - Comunica9ao 

Social ate 01 DEZ de cada ano, bem como postar na agenda unica na Intranet, 

este calendario devera conter a programa9ao para o ano seguinte, para 

agendamento, a fim de se evitar superposi9ao de esfor9os, datas e horarios; 

h. Eventos extraordinarios s6 deverao ser marcados ap6s consulta ao 

calendario de atividades centralizado na sa Se9ao EM, para evitar transtornos e 

situa9oes constrangedoras. 

(ASSINADO NO ORIGINAl} 

DAVID ANTONIO PANCOTTI, Cel QOPM 

Comandante-Geral da PMPR 

DISTRIBUICAO : Cmt-Geral - Ch do EM - CPC - CPI - CCB - DP - DAL - OF 

-DE- OS- Se9oes do EM. 
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Comunica~ao Social. 

ANEXO "B" a Diretriz n° 001/04- PM/5- Roteiros de Cerimonial. 

ANEXO "C" a Diretriz n° 001/04- PM/S- Equivalencia de fardas e trajes civis 
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