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Informativo

PMPI realiza Patrulhamento Comunitário Rural com
apoio da Secretaria de Segurança Pública
O Coordenador do
P a t r u l h a m e n t o
Comunitário Rural, Capitão
Mota (Comandante da
Companhia RONE),
apresentou ao Secretário de
Segurança Pública do Piauí,
Capitão Fábio Abreu, e ao
Comandante Geral da
PMPI, Coronel Carlos
Augusto, relatório contendo dados estatísticos,
referentes ao primeiro
trimestre de 2017, das
atividades do Policiamento
Ostensivo Comunitário
Rural na R egião
Metropolitana de Teresina,
que foi realizado por meio
de Termo de Cooperação
firmado entre Secretaria de
S e g u r a n ç a e a Po l í c i a
Militar do Piauí.
A operação está sendo,
continuamente, realizada
nas comunidades da zona
rural de Teresina, promovendo ações de segurança
pública nas zonas Norte,

Leste, Sudeste e Sul. Para
isso, tem atuado de forma
estratégica para atender
aos mais de 100 povoados
situados na região metropolitana da Capital.
O patrulhamento é
desenvolvido pelas
seguintes unidades:
Batalhão Rondas
Ostensivas de Natureza
Especial (BPRONE),
Batalhão Tático Aéreo
Policial (BTAP),
Esquadrão Independente
de Policiamento Montado
(EIPMONT), Companhia
Independente de
Policiamento de Transito
( C I P T R A N )
e
Coordenadoria de
Gerenciamento de Crises e
Direitos Humanos
(CGCDH).
O
T e r m o
d e
Cooperação visa satisfazer
a o s a n s e i o s d a s
Comunidades representadas pela FEC Rural,

EXPEDIENTE
Diretoria de
Comunicação
Social - DCom
PM-5 / PMPI
Teresina-PI

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ - 182 ANOS
garantir a tranquilidade da
população, dos comerciantes, escolas e postos de
saúde, e preservar a ordem
pública nas localidades
rurais em apoio às
Unidades de área.
Pa r a i s s o , a Po l í c i a
Militar tem intensificado
sua presença nas zonas
rurais da Grande Teresina,
com patrulhamento
motorizado e atividades de
fiscalização, assim como o
emprego de ações de
presença, barreiras
policiais, blitzen policiais e
abordagens a pessoas e
veículos.
O objetivo é coibir as
ações delituosas de roubos,
tráfico de drogas, porte
ilegal de arma de fogo,
além de realizar prisões de
foragidos da justiça e
apreensões de veículos em
situação irregular, furtados ou roubados.

R

esultados do
Patrulhamento
Rural no
1º trimestre de 2017
Foram mais de 3.600
veículos abordados, dentre
carros e motocicletas, e mais
de 1.000 pedestres e ciclistas
abordados, além da identificação de mais de 1.500
condutores sem CNH. No
total, mais de 5.600 pessoas
passaram pelas averiguações da PM.
Das ações policiais,
resultaram 19 conduções de
pessoas à Central de
Flagrantes e 04 veículos
foram recuperados (um
carro e três motos). Com
relação a entorpecentes,
foram apreendidos 500 g e
mais 14 trouxas de crack.
Também foram apreendidas
seis armas de fogo (dentre
revólveres calibre 32 e 38,
garrucha e rifle calibre 38) e
um simulacro.

CFO/2015-2016. Eles executaram seu estágio operacional
até o dia 24 de junho de 2017
nas Unidades operacionais do
Interior do Estado. Durante o
estágio, eles desempenharam
funções administrativas,
operacionais, de instrução e
de manutenção, concorrendo
às escalas de serviço próprias
das Unidades a que foram
designados.

Comandante Geral da PMPI
Cel PM Carlos Augusto
Subcomandante Geral da
PMPI
Cel PM Lindomar Castilho

Guardiã da Sociedade
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Após formatura do CFO/2015-2016, Aspirantes a Oficial
cumprem estágio operacional no interior do Estado
No dia 16 de dezembro de 2016,
os 43 alunos que fizeram parte da
7ª turma do Curso de Formação de
Oficiais (CFO/2015-2016) da
Polícia Militar do Piauí foram
declarados Aspirantes a Oficial
durante solenidade militar realizada no Quartel do Comando Geral.
Em Janeiro deste ano, O
Comandante Geral, Coronel Carlos
Augusto, fez a distribuição dos
Aspirantes que concluíram o

PMPI

Polícia Militar do Piauí

Supervisão Geral
Ten Cel PM John
Ten Cel PM Elza
Matérias
Al CFS PM Paulo Brito
Cb PM Larissa
Sav Joyce
Sav Kleyzzy

Diagramação
Al CFS PM Paulo Brito
Fotografias
Sgt PM F. Carvalho
Jardenya Bezerra
Administrativo
Cb PM Wilson

No decorrer dos últimos
182 anos, a população
piauiense tem contado com a
Polícia Militar do Piauí para
garantir a ordem pública e a
sensação de segurança em
todo o Estado. Nesse
período, a Corporação tem se
modificado e se aprimorado,
buscando melhor servir à
sociedade e atender às suas
demandas.
No transcurso do
aniversário da PMPI, o
Comando Geral da PMPI
busca destacar o trabalho
feito diuturnamente pelos
profissionais da Instituição,
como a Operação Natal e Ano
Novo Seguro, a Operação
Carnaval, a Operação Safra e
o Policiamento Ostensivo
Comunitário Rural na
Região Metropolitana de
Teresina, sem deixar de
enfatizar a importância do
trabalho rotineiro feito, de
forma intensa e ininterrupta,
pelas Unidades de policiamento de área.
Para dar suporte ao
trabalho policial militar,
investimentos foram feitos
na compra de materiais
bélicos, equipamentos de
proteção individual e
viaturas, além da inauguração e reestruturação de
quartéis. Já o efetivo vem
sendo, continuamente,
preparado e motivado, por

meio de cursos de formação,
capacitação e nivelamento,
tanto no Piauí, quanto em
outros Estados e até em
outros países. As promoções
foram priorizadas, possibilitando a ascensão profissional nos postos e graduações
hierárquicos.
Os trabalhos sociais
desenvolvidos, que aproxim a m Po l í c i a M i l i t a r e
comunidade, têm-se
expandido em todo o
Estado, tanto com projetos
bastante reconhecidos e
valorizados pela população,
como o PROERD, a
Equoterapia e os Pelotões
Mirins, quanto com iniciativas novas, como os Projetos
Sensibilizar para Abordar e
Eu Escolho um Trânsito
Seguro. Enquanto isso, o
Hospital da Polícia Militar,
que busca alcançar o
patamar de hospital de alta
complexidade, e o CAIS
continuam promovendo a
saúde e bem estar de
policiais militares e da
comunidade como todo.
E, brevemente, a
Corporação receberá novos
integrantes, pois está em
andamento o concurso para
Soldado da PMPI. Que os
novos policiais militares
venham renovar e contribuir para uma Polícia Militar
do Piauí cada vez maior.

Trabalho Operacional:
A atividade fim da Corporação
A operacionalidade é a
atividade fim da Polícia
Militar. No ano passado,
seis novos comandos
foram criados para o
melhor planejamento e
acompanhamento mais
próximo das operações.
Na Capital, são realizadas, quinzenalmente,
reuniões de organização
estratégica para melhor
emprego do policiamento,
baseadas em relatórios
estatísticos produzidos
pela Diretoria de
Inteligência da
Corporação.
Na Grande Teresina,
de janeiro a dezembro de
2016, foram mais de 58

mil ocorrências atendidas
pela PM, 2.260 veículos
recuperados, 684 armas
de fogo apreendidas, 443
ocorrências atendidas,
com apreensões de 326,55
quilos de drogas (maconha, cocaína e crack) e
5.670 conduções a órgãos
policiais, segundo
registro do Centro de
O p e r a ç õ e s Po l i c i a i s
Militares – COPOM.
No interior do Estado,
de janeiro a dezembro,
foram mais de 636 quilos
de drogas (maconha,
cocaína e crack) e 656
armas de fogo apreendidas pela Polícia Militar do
Piauí.
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Operações garantem a segurança em todo o Piauí

Teresina: Policiamento durante Corso

Ainda em 2016, a
Polícia Militar do Piauí
levou mais segurança para
todo o Estado com a
realização de diversas
operações. No último ano, o
Comando da PM deu
continuidade à política de
defesa das fronteiras do
Estado, por meio da
implantação de novas
unidades de Forças Táticas
em regiões estratégicas do
Piauí, como em Guadalupe,
A v e l i n o L o p e s ,
R e g e n e r a ç ã o, Va l e n ç a ,
Fronteiras, São João do
Piauí e Simplício Mendes.
Para reduzir a criminalidade, prevenindo e
reprimindo a ação de
criminosos, a PMPI realiza
sempre operações na
Capital e no interior do
Estado. E em uma das

regiões que mais crescem
em produção agrícola no
país, a PMPI deu especial
atenção com a implantação
de um posto de policiamento em pleno cerrado e a
realização da Operação
Safra. São viaturas que
fazem policiamento
ostensivo na zona rural
produtiva de Uruçuí,
Ribeiro Gonçalves, Baixa
Grande do Ribeiro e Bom
Jesus.
No decorrer do ano,
diversas operações são
realizadas pela Polícia
Militar do Piauí com vistas
a atender demandas por
policiamento em datas e
eventos específicos. Na
virada do ano, a “Operação
Reveillon” assegurou
tranquilidade aos vários
eventos realizados no

Promoções possibilitam
ascenção profissional
No ano de 2016,
ascenderam na carreira
policial militar 332 oficiais
e 653 praças, totalizando
985 policiais militares
promovidos. Destes,
quatro Oficiais alcançaram o posto de Coronel,
último da Corporação.
Em abril deste ano,
687 Soldados foram
promovidos a Cabos, e
ocorrerão mais promoções
de Praças e Oficiais no dia

Solenidade de promoção

25 de junho, data do
Aniversário da Polícia
Militar do Piauí.
O Comandante Geral
da PMPI, Coronel Carlos
Augusto, reforça o empenho para promover seus
profissionais, como forma
de reconhecimento aos
serviços prestados,
visando à motivação para o
exercício das atividades
policiais militares junto à
comunidade.

litoral piauiense.
Supervisionada pelo
C o m a n d a n t e d e
Policiamento do Litoral
Meio Norte (CPLMN),
Coronel Márcio, e comandada pelo Major Pacífico,
Comandante da Companhia
Independente de
Po l i c i a m e n t o Tu r í s t i c o
(CIPTur), a operação contou
com o apoio das Unidades
Especializadas da Capital:
CIPTran, BPRE, BTAP, BPA
e BPRone.
No período das festividades de final de ano, em
virtude do aquecimento das
vendas no comércio, foi
realizada com sucesso a
“Operação Natal e Ano Novo
Seguro”. Policiais militares
d a s
U n i d a d e s
Especializadas reforçaram o
efetivo da área central de
Teresina, bem como nos
corredores comerciais dos

bairros da Capital e das
principais cidades do
interior do Estado.
Durante o período de
carnaval, a Polícia Militar
desenvolveu operações que
asseguraram a tranquilidade dos foliões no Corso de
Teresina e nas cidades do
interior que promoveram
eventos. No litoral, foi
montada uma força tarefa,
integrando as Polícias Civil
e Militar e o Corpo de
Bombeiros, o que resultou
em um dos maiores e mais
tranquilos eventos já
registrados no Estado. Para
o teatro de operações, foi
montado o Centro
Integrado de Segurança em
Luís Correia, que reuniu as
forças de segurança do
Estado, funcionando 24
horas por dia com policiamento em todas as praias do
litoral piauiense.

Novas viaturas são entregues em todo o Estado
Novas viaturas foram
adquiridas na Capital e no
Interior no ano de 2016. A
Secretaria de Segurança
Pública do Piauí doou à
PMPI, em agosto de 2016,
09 viaturas modelo Triton
L200.
Das novas viaturas
deste modelo, uma foi
destinada à Força Tática de
Parnaíba, uma à
Companhia Independente
de Policiamento Turístico

(CIPTUR), localizada em
Luís Correia, e outra foi
para o Grupamento de
Po l í c i a M i l i t a r d e
Pimenteiras, dentre outros
municípios do Estado que
também receberam carros
L200, o que contribui para
a eficiência do serviço.
Essas viaturas são adequadas para trafegar por
estradas vicinais em
localidades que distam,
muitas vezes, 50 quilôme-

Comandante Geral inaugura novas
unidades policiais militares e
reestrutura outras já existentes
A Polícia Militar do
Piauí tem aperfeiçoado os
pontos de apoio aos
policiais militares no
interior do Estado, além
de levar o policiamento a
lugares antes desassistidos pela Segurança
Pública. Ao mesmo tempo,
a Instituição tem buscado,
continuadamente, a

melhoria das atividades de
policiamento ostensivo,
com a inauguração de
novas Unidades, na
Capital e nas áreas mais
remotas do Piauí. Para
isso, foram feitos investimentos em reformas,
ampliações e construções
de estruturas físicas das
Unidades.

Reestruturações melhoram
as condições de trabalhos em
Quartéis de todo o Estado
Litoral: Barreira policial durante Operação Carnaval

Materiais bélicos e equipamentos
de proteção individual garantem
eficiência e segurança no trabalho

O Comando Geral da
PMPI tem investido na
aquisição de armamentos
(armas curtas e longas, de
porte e portáteis) e
munições letais e não
letais, que são essenciais
ao desempenho do trabalho policial militar, assim
como na aquisição de
equipamentos de proteção

individual, como coletes
balísticos masculinos e
femininos e capacetes,
dentre outros.
Encontra-se em processo
de aquisição 100 fuzis Imbel
calibre 7,62, 800 pistolas
Glock, calibre 9mm, 2.000
capacetes antitumultos e
serão investidos 300 mil
reais em munições não letais.
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E dando continuidade à
política de reestruturação de
instalações físicas da
Corporação, a PMPI, por meio
do Comando de Policiamento
do Semiárido, realizou
melhorias em alguns quartéis
da macrorregião do 4º
Batalhão, localizado em Picos.
A cidade de São João da
Canabrava foi uma das
beneficiadas. A antiga sede do
GPM da cidade era um local
aberto e não tinha estacionamento para as viaturas, por
isso o município garantiu os
recursos necessários para a
reforma e ampliação do prédio
e o Comando Geral enviou
uma nova viatura. Os policias
militares, agora, trabalham em
um ambiente climatizado e
mais higiênico.
Além disso, a 5ª

Companhia Independente da
Polícia Militar, localizada na
cidade de Paulistana, foi
elevada à categoria de
Batalhão, passando a ser o 20º
BPM. Foram reformados os
GPMs de Isaías Coelho,
Campinas do Piauí e Bela Vista
do Piauí. Em Picos, foi
construído abrigo para
repetidora do sinal da DITEL.
Já na capital, o Comando
Geral investiu na reforma da
sede do Batalhão Tático Aéreo
Policial (BTAP) e ampliação do
seu Heliponto. O Centro de
Educação Profissional da
PMPI (CEP) recebeu reforma
em uma de suas salas de aula e
na sala de ensaio da Banda de
Música da PM, que passou a se
chamar “Sala Capitão
Roberval Nogueira da Silva (in
memorian)”.

tros das sedes das Unidades
Policiais Militares.
Ainda no ano passado, a
Corporação recebeu doação
de 15 viaturas da
Secretaria Nacional de
Segurança Pública
(SENASP). Em 2017, o
Tribunal de Contas do
Estado do Piauí (TCE-PI)
doou 4 viaturas pick ups à
Polícia Militar.

Além do reforço às
Unidades, algumas viaturas foram adquiridas com o
intuito de servir às novas
Forças Táticas implantadas
em cidades estratégicas,
além de acompanhar as
reformas de alguns quartéis, como foi o caso de São
João da Canabrava. No
total, foram adquiridas 199
novas viaturas.

Novas instalações são entregues às
Unidades Policiais Militares
recém-implantadas
No ano de 2016, foram
inauguradas várias novas
U n i d a d e s Po l i c i a i s
Militares, em diversos
municípios do Piauí e
bairros de Teresina, com a
meta de intensificar e
garantir a presença policial
militar em todas as cidades
do Estado.
Dentre Batalhões,
Grupamentos da Polícia
Militar (GPM) e Forças
Táticas, foram entregues às
comunidades de cidades do
interior, na presença do
Comandante Geral Coronel
Carlos Augusto, o novo
GPM do município de Paes
Landim e o 19º Batalhão em
Bom Jesus. O município de
Água Branca, também, foi
contemplado com a fundação do 18º BPM. Em municípios circunvizinhos a nossa

Capital, destaca-se a
inauguração da sede do 16º
Batalhão, localizado na
cidade de José de Freitas.
Em Teresina, foi inaugurada a sede da Força Tática
do 1º Batalhão, localizado
n o b a i r r o S ã o Pe d r o ,
Unidade instalada ao lado
da Associação dos Cegos do
Piauí (ACEP), em atendimento às solicitações, tanto
dos moradores, quanto das
pessoas assistidas pela
associação. O bairro Bela
Vista I, localizado na zona
sul, completou 40 anos de
existência e teve como
presente uma nova
Companhia da PMPI: a 2ª
Companhia, que é subordinada ao 6º Batalhão,
responsável pelo policiamento da zona Sul da
Capital.
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PMPI promove cidadania e mobiliza comunidades com ações sociais
Por meio de diversas atividades e iniciativas, a Polícia Militar do Piauí tem
promovido cidadania e atendido às várias demandas sociais, seja com projetos voltados ao público infantojuvenil, como os Pelotões Mirins e o Colégio da
PM, seja na disponibilização de tratamento de saúde para policiais militares e
a comunidade em geral, no Hospital da Polícia Militar, no CAIS (Centro de
Atendimento Integral à Saúde) e com a Equoterapia. Também tem contribuído com a criação de políticas de proteção a grupos vulneráveis, ao estabelecer
redes de atendimento com outras instituições.

Colégio da PMPI

Formandos da 3ª Série - EM

Dirigida pela Capitã Ana Cristina
e pela Capitã Elis Regina, a Escola
Estadual de Tempo Integral “Governador Dirceu Mendes Arcoverde”
teve, em 2016, 87 alunos do 3º ano
aprovados no ENEM, ou seja, 75% de
aprovação nos mais diversos cursos.
O resultado superou o desempenho
do ano anterior, já que em 2015
foram 82 aprovados, demonstrando
que o colégio tem melhorado a cada
ano. Também obteve resultados de
destaque no ano passado: quatro
menções honrosas nas Olimpíadas
Brasileiras de Matemática, 2ª
Colocação no SAEPI (Sistema de
Avaliação de Ensino do Estado do
Piauí) e 1ª Colocação na Feira de
Ciências das Escolas Estaduais.

Pelotões Mirins

Entrega de um micro ônibus para o projeto

O Comandante Geral da PMPI,
Coronel Carlos Augusto, entregou à
Coordenadoria dos Pelotões Mirins
um micro ônibus, em agosto de
2016 e um outro veículo foi entregue, em maio, deste ano. Os diversos projetos atendem hoje a 5 mil
crianças e adolescentes em Teresina
e em cidades do interior do Piauí,
com a meta de dobrar o atendimento
até 2018.

“Eu escolho um Trânsito Seguro”

Instalações da nova sala do setor odontológico

PROERD
Durante o ano de 2016, cerca de
35 mil pessoas tiveram contato com o
Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência,
dentre crianças e adultos, por meio
dos projetos desenvolvidos pelo
programa em escolas públicas e
privadas: as aulas tradicionais,
voltadas aos alunos do 5° e do 7° ano;
o PROERD KIDS, para alunos do
ensino infantil; e o currículo “PAIS”,
que tem como público alvo os adultos
(pais ou responsáveis) que convivem
com as crianças atendidas, em que é
trabalhada a estruturação familiar e
a importância da presença dos
responsáveis na vida da criança,
como forma de suporte para o seu
desenvolvimento. Presente em 70
municípios do Piauí, a meta do
PROERD, para 2017, é priorizar a
Capital.

Policiais fardados realizam palestra em escolas

O Projeto “Eu escolho um
Trânsito Seguro”, promovido pela
Companhia Independente de
Policiamento de Trânsito (CIPTRAN),
já atendeu quase 5 mil alunos desde
setembro de 2016, e a expectativa
para o ano de 2017 é dobrar o número
de educandos a assistirem aos stand
ups, paródias, palestras e demais
atividades lúdicas que a equipe tem a
oferecer. Segundo a palestrante da
CIPTRAN, Cabo Lidiane Rocha, a
campanha visa apresentar palestras
de caráter preventivo e informativo,
em que são abordados, do ponto de
vista do Policial Militar e de vítimas
de acidentes automobilísticos, a
conduta correta dos usuários das vias
terrestres, os acidentes de trânsito e
suas consequências. Por fim, será
produzido um documentário que
deverá ser exibido nacionalmente.

CIPE

Formatura do PROERD em Corrente - PI

CAIS
O Centro de Assistência Integral
à Saúde da Policia Militar do Piauí
(CAIS), órgão responsável pela
atenção à saúde física e mental dos
membros da Corporação, tem posto
em prática, desde o ano passado, o
projeto “CAIS Itinerante” com a
participação da Capelania da PM,
promovendo ações de orientação,
identificação e prevenção da saúde de
policiais militares dos Batalhões da
Capital e do interior do Estado. O
CAIS funciona no modelo de saúde
mental CAPS AD, voltado para o
atendimento de álcool, drogas e
outros transtornos, bem como a
saúde como um todo.

HPMPI

De agosto de 2016 a maio de 2017,
a Companhia Independente de
Policiamento Escolar (CIPE) realizou
7.231 visitas, em mais de 440 escolas
das redes estadual e municipal de
ensino. Durante esse período, a
Companhia esteve presente em
diversos eventos para garantir a
segurança: Desfiles Cívico-Militares,
Provas do ENEM, Jogos Escolares, e
eventos de integração escolar, como
gincanas, feiras e passeatas, além de
fazer o policiamento nas revisões da
SEDUC. Além disso, a CIPE deu apoio
a várias atividades operacionais,
como o policiamento em estádios, a
Operação Fecha Teresina, a 66ª
Expoapi/2016, a Operação
Visibilidade do 9° BPM, o Pleito
Eleitoral 2016, o Corso 2017 e o
Carnaval 2017.

CAIS realiza avaliação médica em PM’s

Policiamento feito em escolas

Nos últimos anos, o Hospital da
Polícia Militar do Piauí se moderniza
para atender os policiais militares e
toda a população piauiense. Para
isso, estão sendo investidos cerca de
2 milhões de reais, destinados à
implantação de 10 leitos de UTI e
início do projeto odontológico em
parceria com a SEID (Secretaria
Estadual para Inclusão da Pessoa
com Deficiência). A partir dessa
parceria, foi inaugurado, no dia 27 de
abril deste ano, o Centro de
Atendimento Odontológico às
Pessoas com Deficiência Intelectual e
Autismo. Segundo o Coronel
Adersino, Diretor Geral do HPM, esse
é um divisor de águas para o hospital,
pois não havia um serviço como esse
no Estado do Piauí que pudesse
atender a essa demanda, sendo que,
em todo o Brasil, só existe esse tipo
de atendimento em Brasília e, partir
deste ano, em Teresina. Esses
aprimoramentos elevarão o HPM, em
breve, à condição de hospital de alta
complexidade.

GAMVV

Rede de profissionais parceiros em Picos - PI

O Grupo de Assistência às
Mulheres Vítimas de Violência
(GAMVV) tem atuado há mais de um
ano na cidade de Picos-PI. O projeto
tem parceria com diferentes entidades da cidade de Picos que atuam no
combate à violência contra a mulher.
O policiamento é feito com uma
guarnição policial militar designada
para o atendimento das ocorrências
d e v i o l ê n c i a c o n t r a a m u l h e r,
disponibilizando o número de
telefone embarcado e uma viatura
caracterizada, além do apoio policial
quando solicitado pelos órgãos que
atuam no atendimento à mulher
vítima de violência.

Equoterapia
Desenvolvida desde 1997, na
sede do Esquadrão Independente de
Policiamento Montado (EIPMONT)
e m Te r e s i n a , o P r o g r a m a d e
Equoterapia da PMPI é referência no
tratamento de doenças de ordem
motora, neurológica e psicológica.
Seu público alvo são pessoas com
autismo, paralisia cerebral,
Síndrome de Down e traumatismo
crânio encefálico, que costumam
apresentar melhoras ao ter contato
com as atividades a cavalo. Já o
Centro de Equoterapia de Parnaíba já
existe há 11 anos, realizando seu
trabalho na sede do 2º Batalhão da
Polícia Militar "Major Osmar". Em
maio do ano passado, a equipe esteve
presente na 21ª edição do Ação
Global, que ocorreu em Parnaíba.

O cavalo é usado como auxiliar da recuperação

GAECIM
O 2° Batalhão da Polícia Militar do
Piauí, localizado em Parnaíba, conta
com o trabalho do Grupamento de
Atendimento Especializado à
Criança, ao Idoso e à Mulher
(GAECIM). Além de garantir a
proteção desses grupos vulneráveis,
a viatura do GAECIM também faz o
trabalho de fiscalização de medidas
protetivas, com visitas periódicas às
casas de vítimas que estão sendo
amparadas judicialmente. Cada
guarnição tem a presença de uma
policial militar feminina para
facilitar a coleta de informações,
principalmente nas ocorrências de
violência sexual. Além disso, a Base
do GAECIM possui uma brinquedoteca para o acolhimento tanto de
crianças que sofreram abusos quanto
de filhos de mulheres que procuram
ajuda da Polícia Militar.

A Unidade tem espaço para acolhimento das crianças

05

“Sensibilizar para Abordar”

Certificação de profissionais participantes

O P r o j e t o M a r i a d a Pe n h a :
Sensibilizar para Abordar está sendo
posto em prática, desde o ano passado,
por meio de cursos de capacitação
ministrados no Centro de Educação
Profissional (CEP). O Projeto se
concretizou por meio de acordo de
cooperação técnica entre a Polícia
Militar do Piauí e o Ministério Público,
com o objetivo de atualizar os conhecimentos dos policiais militares e
sensibilizá-los quanto à abordagem da
mulher que é vítima de violência, que
deve ser feita de forma adequada, mais
humana, e dando os encaminhamentos
necessários. O calendário de atividades
deverá se estender até a capacitação de
todo efetivo operacional da PMPI.

CPE envia equipes para
Operação Saturação
em Parnaíba-PI
No decorrer do mês de maio, equipes de
diversas Unidades subordinadas ao
Comando de Policiamento Especializado
(CPE) foram enviadas à cidade de ParnaíbaPI para reforçar o policiamento na região.
A ação, comandada pelo Major Cléber
Bezerra, Subcomandante do Batalhão de
Policiamento Rondas Ostensivas de Natureza
Especial (BPRONE), tem o objetivo de fazer o
policiamento nas regiões mais movimentadas da cidade, bem como saturar os pontos
quentes de ocorrências de homicídios e
outros tipos de ações criminosas. Para isso,
foram realizados patrulhamentos, rondas,
abordagens, revistas pessoais e veiculares,
blitzen e fiscalizações ambientais. Todas as
atividades preventivas e ostensivas tiveram
como foco garantir a sensação de segurança
na região litorânea do Estado.
Compõem o efetivo empregado equipes
do BPRONE (MOTO RONE, CHOQUE e
CANIL), policiais do Choque Montado
(Cavalaria), do BPRE (Batalhão de
Policiamento Rodoviário Estadual), da
CIPTRAN (Companhia Independente de
Policiamento de Trânsito) e do BPA (Batalhão
de Policiamento Ambiental).
O policiamento causou o impacto
desejado em Parnaíba, convertendo-se em
resultados positivos nos índices de crimes da
região, já que a operação realizada pelo CPE
abrangeu diversas modalidades de policiamento que trabalham simultânea e coordenadamente.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
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Formação de novos Policiais Militares é
foco do Comando Geral da PMPI
Recompondo o efetivo
da Corporação, a Polícia
Militar do Piauí, autorizada
pelo Governo do Estado,
realizou, no último biênio, a
inclusão de mais 766 novos
p o l i c i a i s . Fo r a m 7 2 3
soldados e 43 oficiais que
passaram em concurso
público, realizaram curso de
formação e foram incluídos
n a s f i l e i r a s d a Po l í c i a
Militar do Piauí, passando a
servir à sociedade no
interior do Estado.

Em 2017, o Governador
do Estado, Wellington Dias,
autorizou concurso público
para mais 400 novos
soldados da PMPI.
Contando com o tempo de
realização das etapas
classificatórias do certame e
mais a duração do Curso de
Formação de Soldado, esse
efetivo deve estar nas ruas,
prestando serviço à sociedade piauiense, a partir do
início do segundo semestre
de 2018.

CFS/2016 – Dando
continuidade à política de
progressão na carreira e a
valorização profissional
dos policiais militares, a
Corporação, por meio da
D i r e t o r i a d e E n s i n o,
I n s t r u ç ã o e Pe s q u i s a
(DEIP), realizou o Curso
Formação de Sargentos em
2016, com 251 concludentes, na modalidade
semipresencial, onde o
policial militar intercalava
uma semana assistindo
aulas no CEP (Centro de
Educação Profissional) e
outra à disposição de sua
Unidade de origem, o que
evita prejuízo nas escalas
operacionais. As turmas
foram formadas nos polos
de Teresina, Parnaíba e
Floriano. [1]
CFC/2016-2017 –
Entre o final de 2016 e
começo de 2017, 687
soldados fizeram o Curso

de Formação de Cabos
(CFC), sendo promovidos
em março deste ano. O
curso foi realizado em cinco
cidades do Piauí, sendo elas
Pa r n a í b a , F l o r i a n o,
Corrente, Picos e Teresina,
na modalidade à distância,
por meio da plataforma
digital de cursos da Polícia
Militar do Piauí, onde os
alunos puderam acessar os
conteúdos, bem como fazer
exercícios, participar de
fóruns e receber orientações dos instrutores. Os
encontros presenciais
foram realizados para fazer
provas e cumprir as
disciplinas práticas, como
“Técnicas de Abordagem” e
“Armamento e Munição”.[2]
CAS/2016 – Em 2016,
foram ainda 141 Sargentos
que concluíram o Curso de
Aperfeiçoamento de
Sargentos – CAS. O curso
atualiza os conhecimentos

Cursos de qualificação, nivelamento e capacitação atualizam
conhecimentos operacionais da tropa

Solenidade de inclusão de novos soldados

Cursos de Formação e a ascensão profissional de
Oficiais e Praças revigoram efetivo
jurídicos e técnicopoliciais dos Sargentos da
Corporação, habilitandoos para as próximas
promoções. [3]
CHO/2017 – A qualificação e o aperfeiçoamento
da tropa continuaram no
primeiro semestre deste
ano, com o início de mais
três cursos. O primeiro foi
o Curso de Habilitação a
Oficial – CHO/2017, com
76 Subtenentes que, ao
concluírem, estarão aptos
a ingressarem no oficialato
da Corporação no quadro
de oficiais especiais
(QOEPM). [4]
CEGSP/2017 – Em
seguida, foi dado início à
7ª turma do Curso de
Especialização em Gestão
de Segurança Pública, o
CEGSP/2017, realizado na
PMPI em convênio com a
Universidade Estadual do
Piauí (UESPI). Os 54

capitães que compõem a
turma devem, durante o
curso, desenvolver pesquisas na área da segurança
pública e apresentar os seus
resultados em trabalho
monográfico de conclusão de
curso. Ao final, estes estarão
aptos à promoção de Major,
alçando ao ciclo dos oficiais
superiores. [5]
CFS/2017 – No mês de
março, mais de 470 Cabos
iniciaram o Curso de
Formação de Sargentos, o
CFS/2017, nos polos de
Teresina, Parnaíba, Picos e
Floriano, contemplando à
época todos os policiais
militares que tinham a
antiguidade para fazer o
curso. Para o segundo
semestre de 2017, estão
ainda previstos mais uma
turma do Curso de
Habilitação a Oficial e uma
turma do Curso de Formação
de Cabos (CFC). [6]

Efetivo de pronta resposta em todo o Estado

Policiais Militares do Piauí
buscam conhecimentos fora
do Estado e do Brasil
A Corporação fomenta
a qualificação do efetivo em
Polícias Militares de outros
Estados e até fora do País.
Ao todo, foram 41 oficiais e
praças que realizaram
cursos de Equitação para
Equoterapia, de Ações
Táticas Especiais, de
Formação de Instrutores do
P R O E R D ,
d e
Pa t r u l h a m e n t o T á t i c o
Móvel, de Condução de Cães
de Faro, de Intervenção em
Manifestações, de

Educação e Conservação da
Natureza, de Operações
Especiais e Choque,
Concerto Sinfônico e
Conferência Internacional
do Drug Abuse Resistence
Education. Para isso, os
policiais participaram de
instruções ministradas
pelas Polícias do Maranhão,
Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Bahia, Pará,
D i s t r i t o Fe d e r a l , M a t o
Grosso do Sul, São Paulo,
Paraná e em Atlanta – EUA.

Unidades Especializadas
divulgam técnicas e táticas
específicas por meio de cursos
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Dentro do Estado,
foram qualificados ainda
157 p o li c i a i s m i l i t a r es
nos cursos de Cinotecnia,
Pa t r u l h a m e n t o T á t i c o
Motorizado (BPRONE) e
Estágio de Aplicações
Táticas (BOPE). No
primeiro semestre de
2017, foram concluídos o I
Curso de Operações

RONE e o II Curso
Operacional de Choque
Montado, além de diversos cursos de atualização
realizados nas próprias
Unidades, como Diretoria
de Inteligência, Batalhão
Ambiental, Batalhão
Rodoviário Estadual e
Companhia Independente
de Trânsito.

Nos últimos dois anos, a
Polícia Militar do Piauí
também investiu na
qualificação de seu efetivo,
e um desses cursos de
aperfeiçoamento é o Curso
de Nivelamento para Força
Tática. O curso, ministrado
por policiais militares do
Batalhão de Operações
Especiais (BOPE) e do
Batalhão de Rondas
Ostensivas de Natureza
Especial (BPRONE), tem o
objetivo de padronizar
técnicas e táticas
operacionais para formação

de grupamentos de pronto
emprego em ocorrências de
média e alta complexidade,
a s c h a m a d a s Fo r ç a s
Táticas. Somente em 2016,
foram 230 policiais
militares nivelados que
passaram a compor as
Forças Táticas implantadas
em cada um dos Batalhões
da Capital e nos Batalhões
d e Pa r n a í b a , P i r i p i r i ,
Campo Maior, Água Branca,
Floriano, Oeiras, Picos,
Paulistana, Uruçuí, São
Raimundo Nonato, Bom
Jesus e Corrente.

Atuação de Policiais Militares
do Piauí nos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos RIO 2016

PM's passaram por instruções de nivelamento

Policiais militares do
Piauí capacitados pela
Fo r ç a N a c i o n a l n a s
Instruções de Nivelamento
de Conhecimento (INC),
durante os anos de 2015 e
2016, serviram nos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos
no Rio de Janeiro. Foram
oficiais e praças que, após
passarem por instruções
que serviram para nivelar o
conhecimento e padronizar
os procedimentos operacio-

nais dos militares de todos
os Estados, ficaram habilitados para atuarem em
diversas missões da Força
Nacional, dentre elas as
Olimpíadas RIO 2016. Em
contrapartida, a Polícia
Militar do Piauí, assim
como todas as Corporações
que enviaram efetivos,
recebeu viaturas, coletes,
armas, microônibus e
outros equipamentos a
título de legado.

