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EDITORIAL
O Piauı́ possui 224 municıp
́ ios e hoje a Polıćia Militar é uma das Instituiçõ es que está presente em todos
eles, buscando garantir cada vez mais a tranquilidade e a paz do povo piauiense. Sã o 3.184.166 habitantes
(IBGE/2013) que sã o abraçados pela força e coragem dos policiais militares que fazem esta Instituiçã o. Com
natureza de força policial, a missão da PMPI é proteger o cidadã o piauiense, fazer cumprir as leis, combater a
violê ncia e a criminalidade e preservar a ordem pú blica em nossa sociedade. Assim, é preciso promover Segurança
Pública atravé s das diversas modalidades de polıćia ostensiva, respeitando os princıp
́ ios da Constituiçã o Federal,
principalmente a dignidade da pessoa humana  dentro e fora da Corporaçã o  envolvendo a sociedade piauiense na
construçã o de um modelo de polıćia que atenda aos seus anseios, realizando suas diversas açõ es policiais com
respeito aos direitos humanos e participaçã o social no Estado do Piauı.́ E imprescindıv́el valorizar as pessoas e principal
mente o policial militar e destacar valores como a participaçã o social, a responsabilidade, a hierarquia, o respeito,
a disciplina, a inovaçã o, a liderança, a participaçã o e humanização que possam inspirar as açõ es de cada homem e mulher
que compõ e nossa Corporaçã o honrosa e trabalhadora.
A Polıćia Militar trabalha pautada em 3 (três) objetivos estratégicos que sã o: a Sociedade, os Processos
Organizacionais e o Aprendizado ligado ao Conhecimento. Cada um desses tó picos é relevante no modo como as
decisõ es sã o tomadas pelo Comandante Geral  Cel Gerardo Rebelo Filho  e por aqueles que fazem o Comando da PMPI.
Os objetivos voltados para a sociedade revelam o empenho para elevar a sensaçã o de segurança no Piauı,́ a atuaçã o
quali icada no controle da criminalidade, a garantia de satisfaçã o das pessoas com os serviços oferecidos e inteligê n
cia de segurança pú blica voltada ao policiamento ostensivo.
Nos processos organizacionais, a busca se processa com o aumento da e iciê ncia no desempenho
organizacional, por melhores condiçõ es na prestaçã o dos serviços, pela aplicaçã o otimizada dos recursos
orçamentá rios e inanceiros e por uma comunicaçã o intensa com o pú blico interno e externo.
Sobre o aprendizado e o conhecimento, os valores da PMPI sã o estruturados na idé ia de pessoas saudá veis
e motivadas com os benefıćios oferecidos pela Instituiçã o, onde haja pro issionais de excelê ncia atuando na segurança
pú blica apoiados na tecnologia da informaçã o e que todo desenvolvimento institucional seja pautado na gestã o
do
. aprendizado e conhecimento.
Sã o objetivos da PMPI: prevenir a violê ncia, a criminalidade, a desordem, contribuindo para o fortaleci
mento da sensaçã o de segurança nas á reas urbanas, rurais e no trâ nsito; diminuir a criminalidade violenta de forma
efetiva por meio de intervençõ es quali icadas; ampliar a qualidade na prestaçã o dos serviços de segurança pú blica;
promover a atividade de inteligê ncia de segurança pú blica aplicada à atividade inalıśtica; instituir uma gestã o por
processos com modernizaçã o organizacional e aplicaçã o da tecnologia da informaçã o, agregando valor à satisfaçã o
do cidadã o; aperfeiçoar a gestã o logıśtica; melhorar a qualidade do gasto pú blico e aprimorar a captaçã o de recur
sos inanceiros; modernizar o sistema de comunicaçã o organizacional; promover a saú de e o bemestar do pú blico
interno com enfoque na melhoria do desempenho do policial militar; aperfeiçoar o gerenciamento dos recursos
humanos; expandir a capacidade dos sistemas de informaçã o organizacional e a criaçã o de soluçõ es tecnoló gicas e
promover o desenvolvimento da gestã o do conhecimento. Sã o atravé s desses objetivos que o Comando da
Corporaçã o vem trabalhando para atender aos anseios da sociedade piauiense.
Possui um efetivo atual de 6.497 pro issionais lotados em 21 Batalhõ es e 8 Companhias Independentes em
Teresina e municıp
́ ios do Interior do Estado. Sua frota é composta por 02 helicó pteros, 01 lancha, 671 viaturas e 665
motocicletas. Sã o nú meros representativos da força de atuaçã o desta Instituiçã o.
Hoje, a Polıćia Militar do Piauı́ trabalha estrategicamente em 3 níveis de policiamento. O 1º nıv
́ el
(primá rio) abrange as açõ es de programas como o Ronda Cidadã o, o Proerd, o Cidadã o Mirim e a Coordenadoria
de Policia Comunitá ria e Cidadania, onde há um contato direto do policial com as comunidades na busca de um serviço
com mais qualidade e humanizaçã o, focando prioritariamente a prevençã o. O 2º nıv́el de policiamento (secundá rio)
remetese ao policiamento ostensivo ordiná rio, que é estruturado pelos batalhõ es operacionais que utilizam a
polıćia ostensiva, sendo esta nossa missã o constitucional, envolvendo patrulhamento, iscalizaçõ es e segurança de
Entidades em geral. O 3º nıv́el é o nıv́el especializado, ligado à repressã o, quando a situaçã o assim requer, atuan
do sob o Comando de Missõ es Especiais (CME), atravé s de seus batalhõ es e das diversas forças tá ticas da PMPI
existentes no interior e na capital. E por meio dessas açõ es, estraté gias e diretrizes que estruturamos nossa Instituiçã o,
ao tempo em que sabemos e perseguimos nosso maior objetivo que é garantir a segurança de todos você s piauien
ses. A Corporaçã o comemora este ano 178 anos de lutas, esforços e conquistas garantindo a paz e a força ao nosso
Piauí e buscando sempre a humanizaçã o.

Wilson Nunes Martins
Governador do Estado do Piauí

A Polıćia Militar do Piauı́ vem avançando a
passos largos na valorizaçã o de pessoal e
modernizaçã o de sua estrutura e
armamentos, garantindo assim segurança
e tranquilidade para a populaçã o do nosso
Estado. Parabé ns para nossa Polıćia Militar
por esses 178 anos de muito trabalho.
Antonio José de Moraes Souza Filho
Vice-Governador do Estado do Piauí

A Polıćia Militar do Piauı́ tem papel
fundamental na Segurança Pú blica do
Estado. Dentre suas atribuiçõ es, existe a de
resguardar o maior bem de um cidadã o,
que é a vida. O Governo do Estado tem feito
constantes investimentos na quali icaçã o de
pessoal e equipamentos. Parabé ns, Polıćia
Militar do Piauı́ !

Robert Rios Magalhães
Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí

O Estado do Piauı́ tem uma enorme dıv
́ ida
com cada homem e mulher que integra a
Polı́ c ia Militar. Nenhuma Instituiçã o
representou com mais grandeza nosso
Estado que a PM. Parabé ns pelos 178 anos!
Cré dito da foto: Danté rcio Cardoso

COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
Há exatamente 178 anos, ainda no
BrasilImpé rio, em meio à s recentes e
profundas transformaçõ es sofridas em
nosso paıś, notadamente com o advento da
nossa independê ncia, nascia a Polıćia Militar
do Piauı́, que, embora em outro contexto
h i s tó r i c o , e c o n ô m i c o e s o c i a l , j á
desempenhava de forma inconteste a sua
funçã o de bem servir a sociedade. Durante
quase (02) dois sé culos, a Uniã o, os Estados
Membros e os municıp
́ ios evoluıŕam em
todos os aspectos, especialmente no tocante
as suas estruturas, uma vez que o Brasil
passou de Impé rio a Repú blica e aderiu à
Cel Gerardo Rebelo Filho
Cel Carlos Sidney Pires Cardoso
forma federativa de Estado. Na
Cmt Geral PMPI
Subcmt Geral PMPI
administraçã o pú blica testemunhamos a
criaçã o e extinçã o de vá rios Orgã os, mas as Polıćias Militares, em especial a do Piauı,́ atravessaram o tempo,
e adequaramse a toda sorte de ordenamentos jurıd
́ icos, e sendo prestigiadas nas 7 (sete) Constituiçõ es,
as quais promoveram mais que sua expressa previsã o, mas també m o seu reconhecimento, na medida em
que lhes con iaram missã o de tamanha envergadura, qual seja, a preservaçã o da ordem pú blica.
Com este perió dico, de forma pioneira, queremos levar a nossos policiais militares e à sociedade
piauiense que a Polıćia Militar é de todos os cidadã os e servilos nã o é apenas um dever imposto por nossa
carta polıt́ica, sendo para nó s també m uma grande honra, que nos enche de orgulho e alegria, a inal de
contas, as senhoras e senhores nos con iam um dos principais bens jurıd
́ icos tutelados por nossas leis, que é
a sua segurança, direito fundamental inerente aos brasileiros indistintamente, e inafastá veis até por proposta
de emenda constitucional. Assim, neste ano em que completamos 178 anos de relevantes serviços prestados
ao nosso Estado, apresentamos nesta obra uma sın
́ tese radiográ ica do está gio em que a Corporaçã o se
encontra hoje. Nossas atividades sã o desenvolvidas hodiernamente em vá rias frentes de trabalho, desde a
atuaçã o operacional, por intermé dio do policiamento ostensivo, até açõ es sociais, como o Proerd (Programa
de Resistê ncia à s Drogas e à Violê ncia); a Equoterapia, programa que tem bene iciado centenas de pessoas
com de iciê ncia; a Polıćia Comunitá ria, que tem desenvolvido um trabalho e icaz na aproximaçã o cada vez
maior entre a Polıćia Militar e a sociedade, em sua vertente operacional, alé m das atividades de prevençã o
primá ria desenvolvidas atravé s dos pelotõ es mirins, que atendem cerca de 10 (dez) mil crianças em todo o
Estado; o Hospital da Polıćia Militar que hoje é , indubitavelmente, um braço forte no sistema de saú de do
Estado; a Polıćia Ambiental, que desenvolve um trabalho essencial no que tange aos direitos de terceira
dimensã o relativos ao meio ambiente; O guardiã o eletrô nico (sistema de monitoramento eletrô nico), na á rea
tecnoló gica, que tem apresentado resultados satisfató rios no enfrentamento da violê ncia e criminalidade.
Finalmente, parabenizamos cada homem e mulher, o icial ou praça, ativo, reserva/reforma, que
integra essa gloriosa Instituiçã o. Você s sã o a pró pria Polıćia Militar; e portanto, responsá veis pelo sucesso
e reconhecimento de nossa Corporaçã o junto ao Estado e à sociedade.
Agradecemos també m o apoio e a con iança que nos foi depositada por Sua Excelê ncia, o Governador
do Estado Wilson Nunes Martins, o qual sempre se mostrou sensıv́el ao tema segurança pú blica, e
preocupado com a segurança da sociedade piauiense, nã o tem medido esforços para dotar a Polıćia Militar
do Piauı́ o aparato material e humano necessá rio ao iel desempenho de seu papel constitucional. Como
nã o poderia deixar de ser, agradecemos principalmente a Deus, nosso Pai e fonte de nossa existê ncia,
como també m aos nossos familiares.
Parabé ns à Polıćia Militar do Piauı;́ e a todos, nosso muito obrigado!

| Saúde
Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia
Militar do Piauí – HPMPI
Humanizando a Saúde
Atualmente, o HPMPI é ‘’Centro de Excelê ncia’’ no atendimento à saú de da populaçã o
do nosso Piauı,́ representando parte de um conjunto de mudanças conquistadas pelo
trabalho e esforço do Governo do Estado junto ao Comandante Geral Coronel
Gerardo Rebelo, que compartilham o mesmo anseio de melhorar exponencialmente dia
apó s dia, a saú de e a segurança pú blica do Estado do Piauı.́ O Hospital Dirceu Arcoverde
da Policia Militar do Piauı́ (HPMPI) situase na Avenida Higino Cunha nº 1642, Ilhotas, e é
um hospital especializado no atendimento mé dicoassistencial, com inalidade de
prevenir doenças, restaurar a saú de, estimular a educaçã o e promover pesquisas.
Fundado em 21 de abril de 1972, funcionava no antigo quartel da Praça Pedro II. Era composto de
01(uma) enfermeira, 8(oito) leitos, 4(quatro) mé dicos civis, 1(um) dentista militar e 1(um) farmacê utico.
A sua primeira estrutura foi construıd
́ a em agosto de 1978, no governo do Doutor Dirceu Mendes
Arcoverde, de quem herdou o nome, mas com funcionamento efetivo em 1986, sob a direçã o do Cel
QOSPM Doutor Isâ nio Lemos de Mesquita.
Sob a atual direçã o do Ten Cel Jales Henrique Porfıŕio Mendes, o HPM adota uma gestã o participativa
com atendimento de qualidade, é tica nas açõ es, incentivo ao desenvolvimento, melhoramento de recursos
estruturais e valorizaçã o das pessoas, pautada no lema “Humanizando e Cuidando Bem de sua Saú de’’.
Com atendimento de mé dia complexidade, possui especialidades nas á reas de ortopedia, cirurgia
bucomaxilofacial, cirurgia geral e ginecoló gica, com atendimento odontoló gico de excelê ncia. Alé m do
atendimento ao policial militar e familiares, e integra o sistema universal de atençã o à saú de no Estado.
O HPM obteve notá veis benfeitorias em sua estrutura fıśica com vistas à modernizaçã o de seus equipamentos
mé dicohospitalares, passando a receber em parceria diversos pacientes do Hospital de Urgê ncia de
Teresina  HUT e realizar cirurgias de mé dia complexidade, prestando assim serviço à comunidade
piauiense em geral. Vale destacar que foram feitas reformas nos seguintes setores: ampliaçã o das
salas do centro cirú rgico, leito humanizado, laborató rio, setor administrativo, recepçã o, admissã o, acomodaçã o
dos pacientes, serviço social e lavanderia.
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Recepção

Odontologia

Ten Cel Jales - Diretor do HPM

FUSAMPI

Sala de Fisioterapia

| Saúde
Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Piauí
Gestão da das atividades técnico-administrativas
A Diretoria de Saú de da PMPI é um ó rgã o de direçã o geral do sistema de saú de, incumbido do plane
jamento, coordenaçã o, iscalizaçã o e controle das atividades té cnicoadministrativas, com as atribuiçõ es
subordinadas ao Comando Geral, de acordo com o escalonamento hierá rquico previsto no art. 13, do
Decreto n° 6.562, de 06 de janeiro de 1986. A Diretoria de Saú de é dirigida pelo Cel Marco Polo Nogueira Barros.
e cumpre, dentre outras vá rias atribuiçõ es, assessorar o Comandante Geral nos mais diversos e
assuntos relativos à saú de na Polıćia Militar, no planejamento das questõ es do sistema de saú de, submeten
do ao Comando Geral as linhas de açã o para sua decisã o; planejar, orientar, coordenar, executar, controlar
e iscalizar todas as atividades de assistê ncia mé dica, odontoló gica e farmacê utica do pessoal da Polıćia
Militar e seus dependentes; indicar os recursos necessá rios para o bom funcionamento do serviço de
saú de; elaborar e encaminhar ao Comando Geral a programaçã o e proposta orçamentá ria do serviço de
saú de; elaborar e executar programas de medicina preventiva, saú de comunitá ria e controle mé dico
sanitá rio de pessoal; orientar, coordenar, iscalizar os trabalhos e homologar os pareceres da junte Mé dica
de Saú de (JMS); realizar ou determinar a realizaçã o das perıćias mé dicas ou mé dicolegais de interesses
da Polıćia Militar e emitir pareceres té cnicos em assuntos de saú de.

Junta Médica de Saúde - JMS
A Junta Mé dica (colegiado permanente) e a Junta de Seleçã o (colegiado temporá rio) sã o constituı́
das por o iciais mé dicos da Polıćia Militar do Piauı́ e mé dicos civis, tendo como Presidente o o icial
mé dico de maior precedê ncia hierá rquica e como secretá rio um o icial mé dico de carreira de menor
hierarquia, ou mé dico civil, sendo estes integrantes membros da JMS designados pelo Comandante
Geral, sob proposta do Diretor de Saú de.
Na eventual ausê ncia ou impedimento do Presidente ou dos membros da Junta Mé dica caberá ao
Diretor de Saú de, observada a condiçã o hierá rquica dos demais integrantes da junta e do inspecionado,
designar mé dico militar classi icado do hospital da Corporaçã o para compô Ia, cabendo a Presidê ncia,
nesse caso, ao o icial mais antigo, comunicandose tal fato ao Comandante Geral para a adoçã o das provi
dê ncias que lhe forem pertinentes.
A equipe multipro issional de apoio à JMS é formada por psicó logo, assistente Social e té cnico em
enfermagem. A junta mé dica funcionará no pró prio HPM, de inido pelo Diretor de Saú de na Corporaçã o,
com instalaçõ es, mobiliá rios e outros equipamentos à disposiçã o, de forma a permitir o desenvolvimento
dos trabalhos em condiçõ es adequadas.
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| Saúde
Centro de Assistência Integral à Saúde - CAIS
Recuperação e Assistência ao Policial Militar

O Centro de Assistê ncia Integral à Saú de da Polıćia Militar do Piauı́ (CAIS/PMPI) é o orgã o
responsá vel pela assistê ncia integral à saú de do policial militar e aos que necessitem de atendimento mé dico e
reabilitaçã o atravé s de acompanhamento psicoló gico, psiquiá trico, assistê ncia social, enfermagem,
psicopedagó gico, arteterá pico, clın
́ ico, educaçã o fıśica, religioso, isioterá pico e fonoaudioló gico,
visando uma qualidade de vida no trabalho (QVT).
Compete ao Centro de Assistê ncia Integral à Saú de. desenvolver açõ es e programas preventivos e
interativos, para os integrantes da Corporacã o e curativas para o policial militar que se apresenta
como usuá rio ou dependente de substâ ncias psicoativas.
Objetiva reinserir o paciente ao convıv́io familiar, social e pro issional, resgatar o indivıd
́ uo em sua
saú de fıśica e mental, realizar triagem para delimitar a dinâ mica do tratamento, manter uma estreita
ligaçã o com o Hospital da Polıćia Militar, realizar programas de combate ao estresse, antitabagismo, e
seguir as diretrizes emanadas do Comandante Geral e da Diretoria de Saú de, dentre outros.
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| Saúde
Centro de Educação Física - CEF/CFAP
Prática de esporte e qualidade de vida
Em julho deste ano a Polıćia Militar do Piauı́ promoveu a reforma e ampliaçã o do Espaço Só cio
Recreativo “Capitã o Marcelo”, destinado ao lazer e atividades culturais da Corporaçã o, com o objetivo de
propiciar melhor qualidade de vida aos policiais militares, bem como a integraçã o entre seus
componentes e a sociedade em geral.
O lazer é um direito social inerente a todo ser humano. Nesse sentido, os policiais militares do
Estado do Piauı́ podem contar com esse espaço, que possui uma estrutura de excelente qualidade,
abrangendo campo de futebol, quadras poliesportivas, bar, piscina semiolım
́ pica, stand de tiro
virtual, pista de atletismo, pista de pentatlo, plataforma de salto de 8 metros, vestiá rios e uma sauna
destinados para utilizaçã o do pú blico interno da Polıćia Militar do Piauı.́
O espaço só ciorecreativo “Capitã o Marcelo” é referê ncia e modelo concreto de interesse do
Comando da PMPI na prá tica de esporte e no alcance do lazer dos que compõ em esta Corporaçã o.

Quadra Poliesportiva
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| Social
PROERD
Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência
As crianças do Piauí longe das drogas
O Programa Educacional de Resistê ncia à s Drogas e à Violê ncia – Proerd é um vertente do
policiamento comunitá rio, implementado sobre o pilar da prevençã o. O PROERD é a adaptaçã o brasileira
do D.A.R.E – Drug Abuse Resistence Education, programa americano que se iniciou em Los Angeles e já
está , hodiernamente, em mais de 50 paıśes, tornandose uma bandeira internacional da polıćia
preventiva. Alicerçado sobro o tripé POLICIA, ESCOLA e FAMILIA, o PROERD atua em 03 (trê s) faixas
etá rias: no infantil (PROERD KIDS), no 5º ano e no 7º ano. Em todos esses currıćulos, sã o ministradas 12
liçõ es, que abordam o tema “drogas”, inclusive as lıćitas; e, ainda, sã o trabalhadas a valoraçã o da amizade,
o bullyng, as gangues e a violê ncia.
Temos ainda o currıćulo “PAIS”, onde é trabalhada a estruturaçã o familiar e a importâ ncia da
presença dos responsá veis na vida da criança, como forma de suporte para o seu desenvolvimento. O
PROERD é aplicado com o auxıĺio de uma cartilha que conté m as 12 liçõ es que sã o ministradas à s
crianças, uma por semana e com duraçã o de 50 minutos de instruçã o. Tratase de uma disciplina que deve
integrar a grade curricular do aluno. No inal do programa, os alunos participam de uma solenidade de
formatura, que é uma grande festa; e, nessa ocasiã o, recebem um certi icado de CRIANÇA
PROERDIANA, ou seja, aquela que está capacitada a dizer “NAO” à s drogas e à violê ncia.

Solenidade de Conclusã o do Curso
da V Turma de Instrutores Proerd

Cel PM Gerardo Rebelo Filho
Comandante Geral PMPI

Conclusã o da V Turma do Curso de
Instrutores PROERD /2013

Atualmente, o PROERD passa por uma fase de expansã o para o interior do Estado, com previsã o de
formar no mın
́ imo 10.000 crianças somente em 2013, meta estabelecida pelo Comandante Geral da
PMPI, Cel Gerardo Rebelo, e endossada pelo Governador Wilson Martins, entusiasta das polıt́icas pú blicas
,cuja meta, sejam as crianças, uma vez que depende delas o futuro de nossa sociedade. Para alcançar esse
objetivo, a Coordenadoria Estadual do programa conta com uma equipe formada por 50 (cinquenta)
instrutores, distribuıd
́ os em coordenaçõ es regionais. Sã o policiais militares, voluntá rios, criteriosamente
selecionados que passaram por uma capacitaçã o especı́ ica e que estã o aptos a aplicarem o currıćulo
Proerd nas escolas piauienses, na forma prevista na marca registrada D.A.R.E. A Major Elizete,
coordenadora do PROERD, ressalta a atual e excelente trabalho realizado pelo programa no Estado do Piauı.́
“Hoje, estamos em pleno processo de implementaçã o do programa em mais de 30 municıp
́ ios, com
atividades já iniciadas em 22 deles, como Picos, Floriano, Sã o Raimundo Nonato, Piracuruca, Oeiras, José
de Freitas e outros.
No ú ltimo mê s de outubro do corrente ano, o PROERD atravé s de sua Coordenadoria Estadual
concluiu a formaçã o da V Turma de Instrutores capacitando 29 policiais militares para atuarem em
diversas escolas do nosso Estado. Os 10 anos de existê ncia do programa marcam o comprometimento
dos Policiais Militares do Piauı,́ que sã o protetores e educadores, e que constroem um Piauı́ com um convıv́io
e ambiente social mais feliz e mais justo.
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| Social
Cidadão Mirim
Construindo mais cidadania para o Piauí
Baseado no intuito de continuar avançando com o Projeto Ronda Cidadã o e consolidando ainda
mais a iloso ia de polıćia comunitá ria no Estado do Piauı,́ o Governo do Estado, atravé s da Polıćia Militar
do Piauı,́ em parceria com a Secretaria de Educaçã o, propô s a criaçã o do projeto CIDADAO MIRIM –
“Construindo mais Cidadania”, voltado para a prevençã o primá ria e desenvolvendo como pú blico alvo
crianças e adolescentes, com idade entre 06 (seis) e 16 (dezesseis) anos, atravé s de açõ es e atividades de
educaçã o complementar, buscando dar uma atençã o especial a estes que sã o o futuro de nosso Piauı.́

Projeto Cidadã o Mirim
Projeto Cidadã o Mirim
Projeto Cidadã o Mirim

O pú blico alvo do programa sã o crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, que estejam
regulamente matriculados na rede pú blica de ensino e estejam regularmente matriculadas na rede pú blica
e em situaçã o de vulnerabilidade social. Esse projeto busca reduzir ainda mais os ın
́ dices de violê ncia e
criminalidade, principalmente dos crimes e violê ncias que envolvam menores de idade, a ser obtido por
meio de um processo de transformaçã o, integraçã o e educaçã o, envolvendo a Polıćia Militar, a Secretaria
de Educaçã o, a Secretaria de Açã o Social e demais Secretarias de Estado que possam contribuir com o
Projeto, criandose uma rede de proteçã o aos educandos que participarem do Projeto Cidadã o Mirim
envolvendo, principalmente, policiais, professores, pais, educadores, responsá veis e educandos.
A Polıćia Militar busca atender aos anseios da sociedade que impõ e cada vez mais açõ es no
sentido de melhorar os resultados do sistema de segurança pú blica, ensejando uma apreciaçã o
integrativa da sua administraçã o, baseada no contexto polıt́icoadministrativo do Estado, nos seus
dilemas e desa ios.
Assim, portanto, o Projeto Cidadã o Mirim é uma resposta a essa demanda social por polıt́icas
pú blicas de segurança atuais e que estejam voltadas para a prevençã o e, especialmente, para as crianças e
adolescentes de nosso querido Piauı,́ que hoje estã o expostas ao mundo das drogas lıćitas e ilıćitas, da
prostituiçã o infantil, da desagregaçã o das famıĺias e de outras mazelas sociais, e que necessitam de mais
cuidado, atençã o e oportunidades.
O Projeto Cidadã o Mirim é executado nas sedes dos quarté is e escolas pú blicas dos municıp
́ ios
atendidos pelo Projeto Cidadã o Mirim ou em instalaçõ es de instituiçõ es parceiras, como atividade de
educaçã o complementar, com açõ es didá ticopedagó gicas e esportivas que possam promover o
desenvolvimento só cioeducacional da criança e do adolescente selecionado para participaçã o no projeto.
O objetivo maior é atender um total de 25.000 (vinte mil) crianças e adolescentes até o ano de 2014
(dois mil e quatorze), com instalaçã o de Bases Comunitá rias Cidadã o Mirim em todos os municıp
́ ios do Piauı.́
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Fotos: AL CFC Paulo Brito

| Social
Equoterapia
Desenvolvimento, reabilitação na equitação
Atualmente a Polıćia Militar conta com dois
centros de Equoterapia, sendo um na cidade de
Parnaıb
́ a e outro na capital, que atendem
gratuitamente o pú blico de todas as camadas
sociais que necessitam da terapia do cavalo. A
Equoterapia no Piauı́ começou a ser desenvolvida
no ano de 2002, na capital, atravé s de uma
iniciativa de alguns policiais militares. A partir de
2004 com a inauguraçã o do seu Nú cleo – sede em
Teresina, seguiu–se o projeto atravé s de uma
parceria entre a Secretaria Estadual para Inclusã o
da Pessoa com De iciê ncia – SEID (Coordenadoria
à é poca) e a Polıćia Militar do Piauı́ atravé s de seu
Esquadrã o
de Polıćia Montada. No dia
29/05/2008 foi realizada a reinauguraçã o da sede
com uma estrutura fıśica reformada, ampliada e mais
confortá vel, visada pelo atual Comandante, que buscou
atender melhor à s necessidades dos praticantes,seus
seus familiares e dos té cnicos do projeto.
A Equoterapia é um mé todo terapê utico,
paralelo à terapia tradicional, que utiliza o cavalo
dentro de uma abordagem interdisciplinar
utilizandose das á reas da equitaçã o, saú de e
educaçã o, buscando o desenvolvimento
biopsicossocial de pessoas com de iciê ncia e/ou
necessidades especiais. Foi implantada em Parnaıb
́ a
no dia 10 de maio de 2005 com a criaçã o do 2º
Esquadrã o de Polıćia Montada para atuar no
policiamento ostensivo de grandes eventos e locais
de difıćil acesso para as viaturas e motocicletas.
O tratamento equoterá pico é indicado nos
casos de atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor, sın
́ drome de Down, paralisia
cerebral, autismo, AVE (Acidente Vascular
Encefá lico), esclerose (diversas), transtorno de
ansiedade, transtorno depressivo, dentre outros
quadros clın
́ icos. sendo um mé todo terapê utico que
contribui de forma prazerosa na reabilitaçã o e
reeducaçã o de crianças, adolescentes e adultos
atravé s de atividades que promovem melhoras na
coordenaçã o motora, no equilıb
́ rio e na postura, na
atençã o e concentraçã o, na autoestima e no
processo de ensino – aprendizagem para o
praticante.
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Equoterapia

| Operacional: Polícia Comunitária no Piauí
Ronda Cidadão - BPCOM
A Polícia Militar mais perto de você

Foto: Kalberto Rodrigues/CCOM

Com a excelente proposta de criar inovaçõ es transformadoras no â mbito da segurança pú blica, o
Governador do Estado do Piauı́ Wilson Martins estabeleceu no ano de 2010, como um de seus objetivos
estraté gicos, a criaçã o do Projeto “RONDA CIDADAO: A Polıćia Militar Mais Perto de Você ”, que teve
execuçã o a partir de Teresina, orientado pelo lema “A Comunidade Mais Segura”. Essa proposta se
consubstanciou numa iniciativa reputada como importante para a melhoria do sistema de segurança
pú blica do Estado, mediante açõ es que maximizam o uso dos meios disponıv́eis de forma integrada com ê nfase
na produçã o de resultados positivos para a sociedade piauiense e hoje, em 2013, atravé s dos esforços do
Comandante Geral da Polıćia Gerardo Rebelo e do apoio do Governador do Estado do Piauı́ Wilson Martins,
é um dos grandes alicerces da segurança pú blica no nosso Estado.
Com a implantaçã o do programa, o governo buscou reduzir ainda mais os ın
́ dices de violê ncia e
criminalidade, principalmente nos crimes de menor potencial ofensivo e crimes contra o patrimô nio e
buscou atravé s de um processo de transformaçã o gerencial consolidar uma polıt́ica do Estado que inclui:
1Otimizaçã o dos custos operacionais e utilizaçã o de tecnologia de telemá tica;
2Motivaçã o, participaçã o e reconhecimento dos servidores;
3Delegaçã o, na racionalidade do modo de fazer, na de iniçã o clara de objetivos e no controle dos
resultados.
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O Ronda Cidadã o é produto de uma percepçã o dos resultados positivos obtidos pelo Projeto
“Ronda do Quarteirã o” implantado com sucesso na cidade de FortalezaCE, mas també m, e
principalmente, pelas vá rias oportunidades que se apresentam à Corporaçã o na atualidade, muitas delas
veri icadas no pró prio contexto estadual que a cada dia mostra um caminho seguro para as instituiçõ es.
Outras oportunidades proporcionadas, principalmente, pela Secretaria Nacional de Segurança Publica
–SENASP, com a criaçã o de projetos que possibilitam, inclusive, a abertura de linhas de inanciamento, alé m
das já disponibilizadas pelo Estado.
E bom que se destaque que a Corporaçã o tem competê ncia para o bom aproveitamento destas
oportunidades que sã o oferecidas pelo ambiente externo (considerandose como ambiente externo à
Corporaçã o o Estado e o Paıś). Essa competê ncia vem de forças internas, principalmente da qualidade dos
seus recursos humanos que tem o Maj. Diego como Coordenador e idealizador do Projeto Geral.
Uma das metas iniciais do projeto, hoje já concretizada, é transmitir ao cidadã o a sensaçã o de que o
policial estará sempre perto, realizando rondas em viaturas, e que prestará um atendimento rá pido e de
qualidade quando acionado diretamente pelo usuá rio ou utilizando o numero de telefone da á rea
especı́ ica, reduzindo o tempo de atendimento da Polıćia Militar para no má ximo 03 (trê s) minutos.
Desde 2010, o projeto cresce e continua consolidandose como uma excelente ferramenta da
Polıćia Militar do Piauı́ e um forte aliado para a segurança pú blica do nosso Estado. As estatıśticas
relacionadas à apreensã o de armas de fogo, apreensã o de drogas e outros tipos de delitos mostram e
comprovam a efetividade do projeto. Alé m disso, o programa, com o passar dos anos, aumenta a quantidade
de visitas comunitá rias nas comunidades em que assiste, sendo este tipo de atividade um dos alicerces do
Ronda Cidadã o.
Hoje, o programa Ronda Cidadã o conta com 468 policiais, entre o iciais e praças, direcionados
para o estreitamento da relaçã o com as comunidades piauienses. Sã o atualmente 326 praças e 17 o iciais
presentes na capital. No interior sã o 8 o iciais e 117 praças. A cada ano, este efetivo aumenta e garante
uma continuidade na melhoria e amplitude desse serviço. O programa conta com 45 viaturas, sendo 35
distribuıd
́ as na capital e 10 no interior, com 3 em Picos, 3 em Parnaıb
́ a, 2 em Floriano e 2 em Piripiri.

A PM M A I S P E R T O DE V OC Ê

| Operacional
Policiamento Ostensivo Montado - EIPMON
Defesa e proteção ao cidadão
O EIPMon da PMPI foi criado no dia 30 de agosto de 1990 e tem por objetivo assegurar a
tranquilidade da populaçã o de Teresina e cidades circunvizinhas, proporcionandolhe bem estar social e,
por conseguinte, a defesa dos patrimô nios pú blicos e privados e a ordem pú blica por meio da açã o de
Policiamento Ostensivo Montado no combate à criminalidade. O policiamento ostensivo montado
adotado na Unidade é o processo montado (principalmente nos dias de festas) que tem oferecido à
populaçã o uma maior sensaçã o de segurança devido à vantagem da lexibilidade, da velocidade para
chegar aos locais das ocorrê ncias. Atualmente o Esquadrã o Independente de Polıćia Montada possui um
efetivo de 67 (sessenta e sete) policiais militares. Compete ao EIPMon da PMPI, como missã o geral, atuar
sistematicamente na preservaçã o do patrimô nio pú blico e privado e na defesa aos direitos basilares do cidadã o,
a im de garantir o cumprimento dos dispositivos legais que regulam a vida em comunidade.
Partindo desse pressuposto, é oportuno salientar que o emprego do policiamento montado pela
simples presença do cavalo proporciona uma sensaçã o de segurança, ostensividade, mobilidade e um
forte efeito psicoló gico, possibilitando ainda ao policial militar (cavaleiro) um campo visual maior.
Tais caracterıśticas permitem uma diversidade de missõ es e emprego desta Unidade de
policiamento montado, sejam operacionais, especiais ou de representatividade. Atualmente compondo o
Comando de Missõ es Especiais (CME), vem atuando rotineiramente de forma e icaz, abrangendo a capital
e cidades circunvizinhas, dando apoio també m à s demais modalidades de policiamento no combate
à criminalidade.

22 | PMPI - 178 ANOS | 2013

Policiamento Montado - EIPMON

| Operacional

RONE
Rondas Ostensivas de Natureza Especial

Buscando a melhoria da segurança pú blica e a qualidade de vida dos cidadã os, a Polıćia Militar
compreende a necessidade e a exigê ncia cada vez maior de açõ es policiais quali icadas, planejadas e
direcionadas para tentar solucionar a açã o da violê ncia e da criminalidade. Nesse contexto, o Batalhã o
RONE atua de maneira estraté gica e tá tica, sintonizado com o estado democrá tico de direito numa
perspectiva de respeito à dignidade humana e de reconhecimento da diversidade social, propiciando um
tratamento e atendimento igualitá rio aos cidadã os com a utilizaçã o de té cnicas individuais e coletivas
que priorizam a mediaçã o e o uso da força proporcional, necessá ria, legıt́ima e legal à pessoa.
A RONE é subordinado diretamente ao
Comando de Missõ es Especiais (CME) e está
capacitado a operar em todo o territó rio piauiense.
O RONE se constitui basicamente em uma tropa
especializada em combate à criminalidade violenta,
tais como: roubos executados por quadrilhas e
gangues; latrocın
́ io; extorsã o mediante sequestro;
trá ico de entorpecentes; situaçõ es de distú rbios;
resgates; sequestros com refé ns; controle de
rebeliõ es em estabelecimentos penais; açõ es
antitumultos; antiterrorismo; desativaçã o de
artefatos explosivos e similares; escoltas especiais;
defesa de pontos sensıv
́ eis e retomada de locais ou
á reas ocupadas.
Deste modo, a RONE demonstra o respeito à
dignidade da pessoa humana e à cidadania, realizando um
trabalho á rduo, permanente e continuo de combate à s
açõ es criminosas atravé s das seguintes modalidades
de policiamento: Motorizado, (veıćulos 02 ou 04 rodas),
com cã es e nas á reas metropolitanas ou rurais.
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| Operacional
Grupamento Tático Aeropolicial - GTAP
Voando para sua segurança
No dia 06 de junho do ano de dois mil e dois, iniciouse o serviço de policiamento aé reo no Estado
do Piauı,́ sendo criado o Grupamento Aé reo Policial Integrado – GAPI, composto por policiais militares,
bombeiro militar e policiais civis; contando com um helicó ptero AS 350 BA (Esquilo) utilizado para dar
suporte à s missõ es policiais especiais.
Em 18 de julho de 2.005, atravé s da lei estadual n.º 5.468, foi criado na estrutura da PMPI e
publicado no Diá rio O icial do Estado nº 135 de 19 de julho de 2005, o Grupamento Tá titco
Aeropolicial – GTAP, incorporandose a este toda estrutura fıśica e humana advinda do entã o GAPI, tendo
como primeiro Comandante o entã o Cap PM Clayton Frota Gomes.
O Grupamento Aé reo possui competê ncia para atuar em todo territó rio piauiense, com a utilizaçã o
do vetor aé reo (helicó ptero) para missõ es de segurança pú blica, como: Radio patrulhamento aé reo,
o apoio ao policiamento ostensivo geral; combate ao trá ico de drogas; combate a roubos de banco e veıćulos;
controle de rebeliõ es em estabelecimentos penitenciá rios; controle de distú rbios civis; apoio ao
policiamento ambiental; apoio ao policiamento de trâ nsito, rodoviá rio estadual e urbano; defesa civil
Estadual; combate a incê ndio lorestal e urbano; serviço de busca e salvamento; resgate e remoçã o aero
mé dica. Já atuou em diversas operaçõ es policiais e defesa civil, tais como: a operaçã o Veraneio em
Luıś Correia; operaçã o controle da Polıćia Federal no Estado de Pernambuco (polıǵono da maconha), no
combate ao plantio e trá ico de drogas; na busca e captura de assaltantes em diversas á reas; apoio para
diversos ó rgã os: federais, estaduais e municipais.
Para dar suporte ao serviço do Grupamento Tá tico Aeropolicial (GTAP), possui no seu quadro
efetivo, policiais especializados com diversos cursos na á rea de aviaçã o como piloto de helicó ptero,
tripulante operacional e cursos realizados na PRF, GTA, PMGO, GAMRJ, FN e curso de mecâ nico de
aeronaves realizado na Força Aé rea Brasileira (FAB).
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O GTAP é composto atualmente por 06 (seis) o iciais e 23 (vinte e trê s) praças. Devido à s suas diversas
diversas atribuiçõ es, o GTAP encontrase ligado operacionalmente ao Comando de Missõ es Especiais
 CME, podendo atender ocorrê ncias emanadas tanto pelo Comando de Policiamento da Capital
como do Comando de Policiamento do Interior.
O Grupamento Tá tico Aeropolicial tem com lema ‘’Voando para sua segurança’’ e conta hoje com
mais de 2.800 horas de voo e mais de 800 missõ es realizadas dentro e fora do Estado do Piauı.́ Hoje, o
GTAP é motivo de orgulho para a sociedade piauiense e para a Corporaçã o Policial Militar do Estado
do Piauı.́

| Operacional
Batalhão de Operações Especiais - BOPE

Criado no ano de 2012, o BOPE é a ú nica Unidade com responsabilidade de realizar Operaçõ es
Especiais no Estado do Piauı,́ conforme a Lei Estadual nº 6.199 de 27 de março de 2012 apresentando os
tipos de ocorrê ncias de responsabilidade do BOPE: Resgate de refé ns; Rebeliõ es e motins em
estabelecimentos prisionais que envolvam refé ns e/ou armas; Combate ao Roubo de Bancos; Combate a
marginais fortemente armados e/ou homiziados em locais de difıćil acesso; Escoltar e proteger
dignitá rios testemunhas e presos de alta periculosidade; Cumprimento de mandados judiciais de alto
risco; Atuar em ocorrê ncias com artefatos explosivos e simulacros; combate ao narcotrá ico, busca,
apreensã o e destruiçã o de drogas.
Anteriormente, existia uma outra divisã o sobre este batalhã o, que foi sendo desenvolvido e
aprimorado com o tempo. Alé m disso, diversos cursos de capacitaçã o foram feitas para que os policiais
que participam e atuam no BOPE pudessem agir de forma excelente nas situaçõ es de risco que possam
exigir preparo mental e fıśico. Em 1990 deuse a criaçã o da CPMOE (Companhia Policial Militar de
Operaçõ es Especiais) pela lei estadual nº 4.355 de 30.07.90 (lei de ixaçã o do efetivo da PMPI),
subordinada ao 1º BPM, nã o sendo, entretanto implantada na ocasiã o.
No ano de 1991 a entã o CPMOE passou a designarse COE (Comando de Operaçõ es Especiais),
publicado no BCG nº 090 de 15.05.91, icando subordinado ao CPC (Comando de Policiamento da Capital),
Foi realizado no ano de 1997 o “I – EOE” (Está gio de Operaçõ es Especiais), e seguiuse no comando o entã o
Cap PM Cleyton Frota Gomes, nos anos de 1998 a 1999, sendo realizado no ano de 1998 o “CET” (Curso de
Especializaçã o Tá tica), ministrado por O iciais da PMPA.
No ano de 2003, foi designada missã o para elaborar o projeto de criaçã o e de implantar o BOPE
(Batalhã o de Operaçõ es Especiais). Ainda no ano de 2003, foi encaminhado o projeto de criaçã o do BOPE
para apreciaçã o do Comando Geral e do Estado Maior da PMPI, sendo aprovado na ocasiã o, bem como,
autorizado pelo Cmt Geral à s açõ es de implementaçã o da Estrutura. No ano de 2003 foi realizado o “I –
CATE” (Curso de Açõ es Tá ticas Especiais), com a participaçã o inclusive de alunos das Coirmã s PMMA,
PMDF, PMMT, PMPA e PMAC.
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Durante esse perıo
́ do de amadurecimento e crescimento deste batalhã o, foram realizados cursos como:
 “II CATE” (Curso de Açõ es Tá ticas Especiais), com a participaçã o inclusive de alunos das coirmã s

PMRO, PMMA, PMAC e PMMT.
 2º CURSO Internacional de Especializaçã o em Té cnicas de Intervençã o e Operaçõ esAntiterrorismo,






no “GEO” (Grupo Especial de Operaçõ es), no Corpo Nacional de Policia da Espanha, em Guadalajara,
tropa que combate o terrorismo na Espanha.
“CATE” (Curso de Açõ es Tá ticas Especiais), na PMCE.
Curso de Gerenciamento de Crises e Controle de Operaçõ es Especiais, na cidade do Rio de JaneiroRJ,
patrocinado pela Embaixada Americana,
Curso de Estraté gias Contraterroristas de Detecçã o de Ameaça e Vigilâ ncia e o Curso de Negociador
Tá tico patrocinados pela Embaixada Americana na cidade do Rio de JaneiroRJ.
Curso de atirador de precisã o na PMMT e diversos outros cursos.

Atualmente o Comandante Geral Cel Gerardo Rebelo emprega o BOPE, o GATE como
estrategia no combate à criminalidade.

| Operacional
Comando de Policiamento da Capital - CPC
Segurança e paz para Teresina
Objetivando colocar a Polıćia Militar do Piauı́ à altura dos desa ios que se apresentam na
atualidade, buscando cada vez mais garantir a paz e a tranquilidade de nosso povo, colaborando para que
nosso Estado continue a crescer e a se desenvolver, o Comando de Policiamento da Capital, com o apoio do
Governo do Estado do Piauı,́ do Comando Geral da Corporaçã o e dos Comandos das Unidades da Capital e
regiã o metropolitana de Teresina, estabeleceu as Areas Integradas de Policiamento Comunitá rio –
AIPCOMs , onde as á reas sob a responsabilidade dos Batalhõ es e Companhias Independentes da Capital
foram divididas em mó dulos de policiamento ostensivo, fundamentados na iloso ia de polıćia comunitá ria,
de maneira integrada e com o compartilhamento de responsabilidades com o Comando de Polıćia
Comunitá ria – CPCOM , levandose em contra o princıp
́ io de valorizaçã o das pessoas no sentido de
alcançar tanto o pú blico interno como o externo.

Com essa nova perspectiva de policiamento, o Comando de
Policiamento da Capital possibilitou o treinamento de todo o efetivo
atravé s dos Cursos de Patrulhamento Urbano e Patrulhamento
Tá tico Urbano, alé m de també m distribuir nas Unidades operacionais
do CPC, o Kit Tá tico Operacional garantindo ao policial militar o
equipamento de proteçã o individual necessá rio ao exercıćio de sua
funçã o. Visando ainda o melhor desempenho, no que diz respeito à
atividade ostensiva e operacional das Unidades do CPC, foi criado e
estabelecido, em cada Unidade operacional da Capital , um grupo
tá tico treinado e equipado para dar suporte ao policiamento
ostensivo que existe nos mó dulos de polıćia em equipes. Foram adotadas
novas viaturas, armamentos e equipamentos que possibilitam uma
açã o mais proativa no combate à criminalidade e na manutençã o da
ordem pú blica da cidade. Voltados també m ao policiamento ostensivo
preventivo foi implantado, icando a cargo do Batalhã o de
Policiamento Ambiental – BPA , o Bike Policiamento que atua
preventivamente e especialmente em ocorrê ncias de mé dio e alto
risco, nos espaços pú blicos que margeiam o rio Poty buscando dar
maior segurança e tranqü ilidade à queles que frequentam tais
espaços. Integram o Comando de Policiamento da Capital, os seguintes
Batalhõ es Operacionais de Area (1º BPM, 5º BPM, 6º BPM,8º BPM,
13 º BPM e 2ª CIPM), alé m das Unidades Especializadas tais como
a Companhia Independente de Policiamento de Trâ nsito – CIPTRAN,
o Batalhã o de Polıćia Rodoviá ria Estadual – BPRE e o Batalhã o
de Policiamento Ambiental – BPA.
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| Operacional
Comando de Policiamento do Interior - CPI
Garantido a segurança do Interior do Pauí
O Comando de Policiamento do Interior (CPI) é o ó rgã o da Polıćia Militar do Piauı́ responsá vel pelo
controle, iscalizaçã o e planejamento estraté gico das atividades desenvolvidas pelas diversas
Organizaçõ es Policiais Militares (OPM's) do interior. Possui, dentro da sua esfera de atribuiçõ es, entre
outras, realizar visitas, inspeçõ es e operaçõ es policiais com vistas à melhoria do trabalho administrativo e
operacional dessas Unidades.
Atualmente o CPI busca a organizaçã o de uma nova gestã o junto aos comandos das unidades e
subunidades do interior, gestã o esta fundada no compartilhamento de informaçõ es entre comandantes e
comandados, bem como na é tica de responsabilidade que deve permear as açõ es dos policiais militares
em face da sua conduta como aplicador da lei e garantidor da ordem pú blica local. O atual Comandante
també m fortaleceu todas as OPM’s do Interior, com armamento (novas pistolas e fuzis), muniçã o e logıśtica,
alé m da criaçã o das Unidades de Forças Tá ticas no interior.

Estrutura
do CPI
Algumas das ações do CPI no ano de 2013:

Operações
Volantes
Realizadas
nas
regiões
Sul e
Centro-Sul, de abril
a dezembro, com a
inalidade
de
prevenir crimes
mais impactantes
(homicídio, roubo a
bancos e agência
dos correios e
Trá ico de Drogas).

Operações
Divisa Segura
Realizadas
nas
cidades Fronteiras
do Piauí
com
M a r a n h ã o ,
Pernambuco, Ceará
e Bahia, com a
inalidade
de
m a n t e r
o
intercâmbio entre
os Estados
nas
a ç õ e s
de
enfrentamento ao
crime.
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Outras Operações
para a garantia da
ordem pública:
1. Operação Inverno
em Pedro II, realizada
no mês de maio e
junho;
2. Operação
em
Campo
Maior,
realizada no mês de
junho;
3. Operação para
cumprimento
de
Mandados Judiciais
de Busca e Apreensão
em municípios do
Piauí.

Fóruns
de Segurança
Pública:
Realizado nas cidades
de Parnaíba, Picos,
Floriano e Corrente, nos
meses de maio e junho,
com a inalidade de
c a p a c i t a r os
Comandantes
de
U n i d a d e s
e
Subunidades
do
interior.
Participantes: CPI, EMG,
CMT's de Unidades e
Subunidades
do
interior,
órgãos
externos (PJ, MP, PF, PC
e OAB).

Inspeções
nas
unidades
e subunidades do interior

C u r s o
d e
Processamento de
Análise Criminal

Realizadas a partir
do mês de junho, com
a inalidade
de
vistoriar o efetivo, o
armamento,
as
viaturas,
as
instalações
e as
a
ç
õ
e s
administrativas e
operacionais
desenvolvidas pelas
unidades.

Realizado
pela
Diretoria
de
Telemática,
nos
meses de maio e
junho.
Foram
capacitados
31
policiais militares
do interior e um
servidor do Serviço
Auxiliar Voluntário
(SAV).

FOTOS
CPI
Divisa Segura

Fórum de Segurança Pública

| Tecnologia
Centro de Monitoramento e Controle
Operacional - CEMCOP
Tecnologia para servir a sociedade
O esforço para aprimorar a tecnologia da Polıćia Militar do Piauı́ é motivada pela ideia contın
́ ua
e positiva de proporcionar uma segurança pú blica de qualidade com os recursos mais atuais. Hoje a
Polıćia Militar conta em sua estrutura com diversas tecnologias implantadas que auxiliam na Segurança
Pú blica do Estado do Piauı,́ que proporcionam alocaçã o de recursos policiais, em especial para atividade
operacional, a exemplo do guardiã o eletrô nico, rá dio digital, computadores de bordo, sistemas de atendi
mento à s ocorrê ncias, dentre outros.
O Circuito Fechado de Televisã o (CFTV) é um dos meios mais e icientes para prevençã o e controle
da segurança patrimonial e pessoal. Atravé s dele é possıv́el ver e gravar imagens de locais vulnerá veis ou
de risco, situados em ambientes residenciais, corporativos e pú blicos. Novas tecnologias tornam o CFTV
cada vez mais completo e versá til: câ meras com detectores especiais gravam apenas se houver
movimento na cena, mas no caso especı́ ico da Capital do Estado do Piauı,́ as imagens serã o gravadas sem
interrupçõ es; gravadores digitais aboliram as incô modas e frá geis itas de gravaçã o; câ meras acopladas a
um computador, rodando um software apropriado, permitem que imagens sejam transmitidas "ao vivo"
para outro computador remoto, via internet ou rede de computadores local.
As câ meras sã o mó veis e se movimentam de acordo com o controle do operador, com o intuito de
acompanhar um evento ou buscar ao redor da câ mera uma imagem desejada. As câ meras mó veis sã o
també m conhecidas como PTZ ou Dome, por serem acopladas em um domo.

No caso do sistema aqui descrito as imagens sã o gravadas em computadores montados em um
sıt́io de monitoramento. Este sıt́io está instalado nos servidores da Diretoria de Telemá tica da PMPI.
Somente os administradores do sistema terã o acesso a esses computadores e consequentemente à s
imagens gravadas.
O Guardiã o Eletrô nico, intitulado assim pela Polıćia Militar, busca a vigilâ ncia eletrô nica por
câ meras nas principais ruas, avenidas e pontos de saú de, cultura e lazer da capital. Conta atualmente com
30 (trinta) câ meras de vigilâ ncia instaladas nas diversas regiõ es da cidade, com previsã o de irmar uma
parceria com a Prefeitura de Teresina juntamente com a STRANS para uni icar as câ meras deles com a
nossa. Os operadores deverã o seguir normas a serem determinadas pelo Centro de Monitoramento, onde
ao identi icar qualquer indıćio de anormalidade nas vias pú blicas sejam elas crimes, contravençõ es ou
outras, deverã o imediatamente via rá dio acionar o COPOM, para em ato contın
́ uo gerar a ocorrê ncia
no SIOPM, e acompanhar a ocorrê ncia até o inal via câ mera fornecendo atravé s da rá dio, à viatura que
atender o evento, as informaçõ es necessá rias.
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O rá dio digital també m foi implantado e inserido em diversas á reas da capital e aprimoram a cada
dia mais, uma nova forma de comunicar e de resposta da Polıćia Militar para a sociedade e a Segurança
Pú blica. Com a inserçã o do rá dio digital, há melhorias como:







Comunicaçã o integrada entre COPOM e Batalhõ es / Rastreamento de Viaturas
Gravaçã o bá sica das conversas de rá dio
Segurança na comunicaçã o (Criptogra ia)
Qualidade de aú dio
Links seguros digitais interligando o sistema (4.9GHz)

| Tecnologia
COPOM - 190
A efetividade do Serviço Policial preventivo é o nosso
alvo: atendimento ao cidadão piauiense
Integrante do Comando de Policiamento da Capital – CPC, o Centro de Operaçõ es Policiais
Militares – COPOM, criado pelo DecretoLei Estadual nº 3.529, de 20.10.77 e organizado pelo Decreto
Estadual nº 6.392, de 12.09.1985, é o setor responsá vel por receber e processar as chamados de urgê ncia
e emergê ncia realizadas atravé s do nú mero telefô nico 190. A efetividade no atendimento policial
preventivo é o alvo diá rio dos que o integram, a im de permitir o pronto acionamento da viatura
disponıv́el mais pró xima do endereço informado. As diversas açõ es do COPOM sã o realizadas por
diferentes categorias de pro issionais, que se revezam 24 horas por dia, durante o ano inteiro, buscando
tanto a e iciê ncia quanto a e icá cia no atendimento prestado à populaçã o. O contato inicial é realizado
atravé s do teleatendimento, por pro issionais civis do Serviço Auxiliar Voluntário – SAV – que identi icam
o nú mero do telefone que deu origem à chamada e, na sequê ncia, mediante o relato fornecido pelo
solicitante, fazem a classi icaçã o inicial da natureza da ocorrê ncia, a completa localizaçã o do endereço e o
detalhamento de caracterıśticas fıśicas dos envolvidos. Ao fazer o processamento dessa chamada, a
unidade policial responsá vel pela á rea é selecionada. A meta primá ria do teleatendimento é realizar o
atendimento no menor intervalo possıv́el, a partir da geraçã o da chamada, procurando diminuir ao
mın
́ imo o tempo de espera.
Apó s esse contato com o teleatendimento, a ocorrê ncia gerada é encaminhada eletronicamente ao
policial militar rá diooperador, que identi ica, mediante as informaçõ es fornecidas, o policiamento
adequado e mais pró ximo do local, tendo o menor temporesposta como meta primá ria de
funcionamento.
Essa busca por efetividade tem sido fortalecida por implementaçã o de tecnologia avançada, seja
com programas de gerenciamento de teleatendimento  Sistema EasyCall, sistema de gerenciamento de
ocorrê ncias  SIOPM  ou com recursos de comunicaçã o digitalizados e criptografados, que impedem a
devassa do sistema e a fuga de informaçõ es con idenciais.

FOTOS
Com a integraçã o de sistemas entre o CEMCOP e o COPOM, foi possıv́el obterse uma
maior abrangê ncia da prevençã o, uma vez que a viatura mais pró xima da câ mera que flagrou um fato delituoso
será acionada, sem a necessidade de ligaçã o ao COPOM.
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O gerenciamento operacional desses pro issionais é realizado pelo Coordenador de Operaçõ es,
um o icial intermediá rio (Capitã o) que iscaliza, mediante programas especı́ icos, o funcionamento do
serviço de teleatendimento e comunicaçã o via rá dio, sendo també m o responsá vel pela articulaçã o entre
as diversas unidades policiais da Capital e, eventualmente, com unidades policiais de municıp
́ ios que
compõ em a grande Teresina. O processamento adequado das informaçõ es sobre as ocorrê ncias permite a
implementaçã o de estraté gias mais adequadas à realidade das necessidades de segurança pú blica da
Capital, subsidiando a açã o do Comando da PMPI na busca da melhor utilizaçã o dos recursos fıśicos e
humanos da Corporaçã o. As mudanças que vê m sendo implementadas, como a contrataçã o do pessoal
para o Serviço Auxiliar Voluntá rio – SAV – tê m servido para demonstrar que a efetividade na prevençã o do
crime e das desordens é possıv́el e pode ser conquistada diariamente.
O COPOM possui um efetivo de 99 pro issionais. Sã o coordenados por 09 coordenadores e
recebem apoio operacional de 45 SAV's, apoio esse realizado em trocas de turnos. O repasse das
informaçõ es das ocorrê ncias à s viaturas sã o realizadas pelos 36 operadores de rá dio (Policiais Militares)
que o Centro possui, assegurando aqui todo um ciclo de informaçõ es para garantir essa quantidade de
atendimentos. Isso se traduz em um esforço diá rio aplicado ao funcionamento de todas as atividades que
envolvem o recebimento, processamento e destinaçã o das chamadas feitas atravé s do telefone 190. Esse
esforço tem sido recompensado pelo reconhecimento da sociedade, em relaçã o ao trabalho desenvolvido
por todos que integram o Centro de Operaçõ es Policiais Militares da Polıćia Militar do Piauı.́

| Memória
Memorial Tenente Coronel Luiz Santos
178 anos de uma história de lutas e conquistas
O memorial da Polıćia “Tenente Coronel Luiz Santos” é localizado na sede do Quartel do Comando
Geral da Polıćia Militar do Piauı́ – QCG, e foi inaugurado no ano de 2009. O Memorial da PMPI é um espaço
de preservaçã o da histó ria e da memó ria da Instituiçã o com o objetivo de difundir entre o meio policial e
civil um acervo composto por vá rias peças entre documentos, fotos, armamentos e uniformes .
Neste ano de 2013, o memorial ganhou uma revitalizaçã o para incrementar ainda mais sua
estrutura de visitaçã o. Este espaço é signi icativo para o registro histó rico do Estado do Piauı́ e
principalmente para a Corporaçã o Militar. A principal intençã o é a de conscientizar junto aos jovens sobre
a importâ ncia do policial dentro da histó ria e sensibilizar a todos para a segurança pú blica. Apó s esta
revitalizaçã o, a Coordenaçã o do memorial atua també m com a diretriz de visitaçã o voltando també m para
escolas da rede pú blica e privada que podem trazer seus alunos para conhecer mais sobre a PMPI e sua
histó ria.
E uma forma de reconhecimento e louvor aos policiais que ao longo desses 178 anos contribuıŕam
para construir a famıĺia Polıćia Militar, que trabalha para segurança do povo piauiense e que faz um serviço
de excelê ncia, com atitude e humanizaçã o conforme o art.144 da Constituiçã o, que diz que a segurança
pú blica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservaçã o da ordem
pú blica e da incolumidade das pessoas e do patrimô nio.
As visitas devem ser previamente agendadas no pró prio Memorial, localizado no QCG da PMPI e
ocorrem nos horá rios das 7:00 à s 13:00 horas, de segunda a sextafeiras. Para agendamento e maiores
informaçõ es, falar com o Coronel RR Valdinar, Coordenador do Patrimô nio Histó ricoCultural da PMPI.
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| Efetivo
Diretoria de Gestão de Pessoas
Uma nova concepção de gestão de pessoal da PMPI
Os policiais militares ativos, aposentados e
pensionistas já podem contar desde o mê s de agosto
de 2013 com modernas instalaçõ es onde se
concentram os serviços relacionados a pessoal na
Corporaçã o. Agora os serviços oferecidos pela
Diretoria de Pessoal  DP, Diretoria de Inativos e
Pensionistas  DIP, Diretoria de Finanças  DF e pela
1ª Seçã o do Estado Maior Geral  PM1 estã o
concentrados na Diretoria de Gestã o de Pessoas
DGP. Isso faz parte de açõ es de Comando visando
Equipe DGP/PMPI
aperfeiçoar o gerenciamento dos recursos
humanos da Instituiçã o, trazendo, portando, vá rios benefıćios à queles que hoje sã o considerados o maior
ativo institucional– os policiais militares.
A Diretoria de Gestã o de Pessoas, nascida Diretoria de Pessoal,
de acordo com o art. 18 do Decreto Lei nº. 3.529, de 20 de outubro
de 1977, conta hoje com 41 servidores em seu efetivo (35 policiais
militares e 06 prestadores de serviço auxiliar voluntá rio  SAV).
Tendo como incumbê ncia o planejamento, coordenaçã o, execuçã o,
controle e iscalizaçã o das atividades relacionadas com pessoal, a
DGP, ao integrar pessoas e processos, assumirá a partir de agora o
resgate de uma dıv́ida histó rica da PMPI, colocando cada vez mais o
capital humano no centro das prioridades.
Equipe DGP/PMPI
Essa açã o de Comando satisfaz princıp
́ ios da moderna gestã o de
pessoas que se traduz na atualidade em trê s pontos fundamentais:
1º – As pessoas como seres humanos – dotadas de personalidade
pró pria; profundamente diferentes entre si; possuindo uma histó ria
particular e diferenciada; com conhecimentos, habilidades,
destrezas e capacidades indispensá veis. 2º – As pessoas como
articuladores inteligentes de recursos organizacionais – elementos
impulsionadores da organizaçã o; capazes de dotá la de inteligê ncia
e talento; capazes de adquirir conhecimentos indispensá veis à sua
renovaçã o e competitividade; como fonte de impulso que dinamiza a
Cel Adersino/ Diretor de Pessoal da PMPI
organizaçã o e nã o como agentes passivos, inertes e está ticos e, 3º –
As pessoas como parceiras da Organizaçã o  capazes de conduzila a excelê ncia e ao sucesso; fazendo
investimentos na organizaçã o, tendo comprometimento e responsabilidade; conferindo um cará ter de
reciprocidade entre o funcioná rio e a organizaçã o.
Assim, visando implementar essa demanda, se encontra em fase de implantaçã o na DGP, sob a
coordenaçã o do Cel PM Adersino e equipe, o Sistema de Gestã o de Pessoal  SIGESP, um projeto que vem
sendo realizado numa parceria entre a PMPI e a Agê ncia de Tecnologia do Estado do Piauı́ ATI, cujo
objetivo principal é oferecer um suporte e iciente, e icaz e efetivo à integraçã o de pessoas e processos na
Corporaçã o.
Desta forma, o setor de pessoal da Corporaçã o oferecerá respostas rá pidas, principalmente diante
de questõ es atualmente inquietantes como: Quem somos? Quantos somos? Onde estamos? e o que
fazemos? Garantindo melhor controle efetivo do pessoal e dos processos relacionados, totalmente
informatizados, bem como melhor planejamento e distribuiçã o do efetivo policial militar no Estado,
fazendo com que a PMPI atinja seus ideais de realizaçã o do bem comum, mediante a preservaçã o da ordem
pú blica, garantia dos poderes constituıd
́ os e respeito aos direitos da pessoa humana.
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| Corregedoria
Corregedoria da Polícia Militar do Piauí
Legitimidade na ação policial
A Corregedoria da Polıćia Militar do Piauı́ é parte do crescimento e melhoria do serviço da Polıćia
Militar do Piauı́ para a sociedade piauiense, buscando dar legitimidade à açã o policial, sem que haja
nenhum excesso.
A Corregedoria da Polıćia Militar, dentro da estrutura organizacional da Corporaçã o, possui
especı́ ica atuaçã o em todo Estado, sendo hoje che iada pelo Corregedor Cel Marcos David, e tem como
inalidade assegurar a correta aplicaçã o da lei, normatizar e padronizar os procedimentos de Polıćia
Judiciá ria Militar e de processos administrativos, realizar correçõ es e garantir a manutençã o da hierarquia
e disciplina na PMPI
No mê s de agosto de 2013 ocorreu a entrega da reforma das novas instalaçõ es da Corregedoria da
PMPI, com todo seu mobiliá rio e equipamentos de informá tica no valor de R$ 404.965,34, dentre outras
reformas na PMPI, sendo todos estes recursos advindos do Tesouro Estadual. O Cel Marcos David ressalta
que diversas transformaçõ es foram realizadas durante os ú ltimos meses, ao exemplo da inauguraçã o da
nova estrutura da Corregedoria, que antes era localizada no Quartel do Comando Geral. Para o Corregedor,
esta mudança gerou uma nova dinâ mica para a Corregedoria, onde há um aspecto reservado aos cidadã os
que decidem realizar denú ncias.

Cel PM Marcos David
Corregedor da PMPI

Uma segunda estraté gia inovadora adotada foi a da criaçã o do Plantã o de Polıćia Judiciá rio Militar
(PPJM), que permite a continuidade e ampliaçã o do serviço de atendimento à s demandas necessá rias,
funcionando 24 horas e contando com uma equipe especializada e preparada. Composta pelo chefe PPJM,
(tenente, capitã o ou major ), o escrivã o, o motorista e o patrulheiro.
Cabe à Corregedoria da PMPI o exercıćio da Polıćia Judiciá ria Militar, o exercıćio do poder
disciplinar; a apuraçã o dos crimes de natureza militar e que envolvam integrantes das unidades policiais; a
realizaçã o de inspeçõ es e correçõ es no â mbito da Corporaçã o Policial Militar, o assessoramento ao
Comandante Geral da Corporaçã o quanto a açõ es preventivas e repressivas relacionadas aos membros da
Corporaçã o Policia; promoçã o de diligê ncias que visem a apuraçã o da conduta dos integrantes da
Corporaçã o Policial Militar, dentre outras.
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| Ensino
Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa - DEIP
Formação, capacitação e aperfeiçoamento da PMPI
A Lei ordiná ria nº 5648 de 18 de julho de 2005 criou a Diretoria de Ensino, Instruçã o e Pesquisa –
DEIP, responsá vel pelo planejamento, iscalizaçã o, coordenaçã o e controle das atividades de formaçã o,
aperfeiçoamento, habilitaçã o e especializaçã o de O iciais e Praças da Corporaçã o, incluindo a realizaçã o de
concursos para O iciais e Praças em parceria com a Universidade Estadual do Piauı́ –UESPI.
No ú ltimo biê nio, a PMPI avançou com melhorias do ensino na Corporaçã o, proporcionando
instruçõ es com objetivos claros em busca de um ensino com qualidade, o que torna a atividade da DEIP
ainda mais e icaz, atravé s da Academia da Polıćia Militar APM, o Centro de Formaçã o e Aperfeiçoamento
de Praças  CFAP e nossa Organizaçã o Policial Militar.
Em 2013, consolidou o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos à Distâ ncia, um marco na nossa
histó ria, onde aperfeiçou 271(duzentos e setenta e um) segundos sargentos, alé m da realizaçã o rotineira
dos Cursos de Formaçã o de Sargentos, Cabos e Soldados. Em setembro, a DEIP iniciou o Curso de Formaçã o
de Cabos (CFC/2013), que contemplou e possibilitou a promoçã o de diversos policiais, na melhoria das
açõ es de seus serviços. O curso de formaçã o conta com 1.000 policiais militares e representa mais um forte
compromisso da PMPI para com a educaçã o e o ensino de qualidade.
Neste mê s de outubro, foi concluıd
́ a a 6ª turma do Curso de Especializaçã o em Gestã o de Segurança
Pú blica – CEGSP com 30 (trinta) capitã es. Diversas palestras foram realizadas para o iciais e praças com
temas ligados ao conhecimento pro issional. Foi lançado no mê s de outubro, edital para realizaçã o do
concurso pú blico contemplando 30 (trinta) vagas para O iciais e 400 para Soldados que serã o instruıd
́ os e
preparados para reforçar a Segurança Pú blica nos municıp
́ ios do Estado do Piauı.́

Lançamento Edital CFSD/CFO 2013

Aula Inaugural CFC/2013
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Aula Inaugural /CFC 2013

CAS/EAD 2013

| Estatística
Divisão de Estatística
Instrumento de coleta de dados e produção de
informações
Iniciamos nossa apresentaçã o com uma passagem da Obra de G. Glotz apud Adorno e Horkheimer
(1985, p. 25), por nos ajudar a compreender a extensã o da estatıśtica como mé todo de descriçã o da
realidade amplamente utilizada desde as primeiras civilizaçõ es.
Desde os tempos mais remotos a descriçã o da realidade tem sido um recurso utilizado por
estadistas, chefes e comandantes militares para a tarefa de bem governar a sociedade. O bom governo busca
a felicidade do seu povo, essa felicidade tornase concreta quando se realiza no indivıd
́ uo em particular. O
trecho acima nos revela o conhecimento de Ulisses da realidade do seu reino, a quantidade de habitantes, o
modo como o povo vivia, o que produziam e acima de tudo sabia que estavam, cada um em sua propriedade
vigiando o reino como um todo contra o inimigo.
Hoje, a estatıśtica como mé todo e té cnica de descriçã o da realidade tem alcançado os diversos
campos do conhecimento cientı́ ico, seja na economia, na administraçã o, ou na matemá tica, sempre com a
mesma inalidade: reunir informaçõ es que possam contribuir para o autodesenvolvimento da sociedade
polıt́ica. Entendase como autodesenvolvimento a capacidade que o Estado possui em gerir a atividade
pú blica com os recursos de que dispõ e, os quais sã o geralmente escassos.
A estatıśtica é a possibilidade do gestor pú blico ou privado avaliar sua performance, conhecendo os
pontos fortes e fracos da sua gestã o e a partir daı́ tomar decisõ es mais acertadas quanto a utilizaçã o dos
meios disponıv́eis para o atendimento das demandas sociais e administrativas. E també m a possibilidade
da sociedade, atravé s das informaçõ es produzidas, participar de forma mais consciente dos assuntos
pú blicos que lhes sã o inerentes.
Dessa forma, a Estatıśtica tem servido como meio de fortalecimento da democracia e tem sido
amplamente utilizada pelos gestores na elaboraçã o das polıt́icas pú blicas, primandose pelos
princıp
́ ios da transparê ncia e do respeito à dignidade da pessoa humana. Seguindo esta
ló gica foi criada na estrutura da Polıćia Militar em 2011, a Diretoria de Telemá tica, tendo
como uma das suas subdivisõ es a Divisã o de Estatıśtica e Geoprocessamento, com a
inalidade de coletar dados para a produçã o de informaçõ es con iá veis que possam
servir de indicadores na á rea da Segurança Pú blica. O desenvolvimento de
estatıśticas na Polıćia Militar é , portanto, recente e tem sido aperfeiçoado na
atual gestã o com a utilizaçã o de uma sé rie de tecnologias informacionais, a
exemplo do Geoprocessamento, tecnologia esta que trata de um conjunto
de té cnicas que conta com a má xima da localizaçã o espacial e do
processamento de dados. A necessidade de possuir, atualizar e
controlar a informaçã o é fundamental em qualquer
operaçã o policial. Consequentemente, utilizar uma
melhor tecnologia que atenda as demandas e os
anseios da sociedade produz aumento
signi icativo da e iciê ncia na
segurança pú blica.
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Desde que foi criada, a Divisã o de Estatıśtica tem desenvolvido um trabalho alé m de quantitativo,
identi icando variá veis relevantes no combate ao crime. Como pode ser constatado, de janeiro a outubro de
2013, foram feitas 224 apreensõ es de armas de fogo somente na capital teresinense, 99 apreensõ es de
drogas, 388 veıćulos (carros/motos) objetos de roubo ou furto foram recuperados e 1812 casos de
agressã o domé stica foram atendidos pela Polı́cia Militar. Os dados demonstram o valioso trabalho
realizado pela PMPI no enfrentamento da criminalidade. O mapa a seguir exempli ica o papel da tecnologia
da informaçã o que levou a Polıćia Militar a desenvolver uma sé rie de operaçõ es em outubro de 2013,
culminando na prisã o de diversos criminosos por porte ilegal de armas de fogo .

Outro ponto importante é a parceria existente com a Secretaria Nacional de Segurança Pú blica
(SENASP), por meio da qual, a Divisã o de Estatıśticas e Geoprocessamento tem consolidado junto ao
Sistema Nacional de Estatıśticas Policiais e Justiça
Criminal (SINESPJC) o banco de dados relativo à s ‘‘Ulisses dirige a distâ ncia um pessoal numeroso,
estatı́ s ticas criminais do Estado, sendo este meticulosamente organizado, composto de servidores e
procedimento de suma importâ ncia, uma vez que pastores de boi, de ovelhas e de porcos. Ao anoitecer,
servirá de subsıd
́ ios para a elaboraçã o de polıt́icas depois de ver de seu palá cio a terra iluminada por mil
fogueiras, pode entregarse sossegado ao sono: ele sabe
pú blicas na á rea da Segurança Pú blica.
que seus bravos servidores vigiam, para afastar os animais
Com estas palavras pretendese demonstrar selvagens e expulsar os ladrõ es dos coutos que estã o
que o atual Comandante Geral, na medida em que encarregados de guardar.’’
busca na inovaçã o tecnoló gica, alternativas para a REFERENCIA: ADORNO, T., HORKHEIMER, M. Dialé tica do Esclarecimento: fragmentos
soluçã o do problema da criminalidade que afeta a ilosó icos. Traduçã o Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
sociedade piauiense, tem despendido os esforços
necessá rios para inserir a Polıćia Militar do Piauı́ no atual contexto da Segurança Pú blica, passo este
indispensá vel para a consolidaçã o da democracia em nosso paıś.
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| Logística
Diretoria de Apoio Logístico - DAL
Aparato Logístico das atividades da PMPI
A Diretoria de Apoio Logıśtico é o setor responsá vel pelo
aparato logı́ s tico da Polı́ c ia Militar, realizando as despesas
imprescindı́ v eis ao pleno funcionamento das atividades
administrativas e inalıśticas da Instituiçã o e garantindo elevado
padrã o de qualidade e a consecuçã o de nıv́eis de desempenho
compatıv́eis com a estraté gia organizacional.
A Diretoria executa, atravé s dos setores que a integram, os
projetos e atividades que constam no Quadro de Detalhamento da
Despesa  QDD da Corporaçã o, os quais foram previamente
elaborados pela 6ª Seçã o, cuja atribuiçã o é o planejamento e
orçamento da Instituiçã o.
Em pouco mais de um ano de Comando, foram reformadas e Ten Cel PM Feitosa  Diretor de Apoio Logıśtico
ampliadas vá rias Unidades e Subunidades da Corporaçã o, a exemplo das novas dependê ncias da
Corregedoria, da Diretoria de Gestã o de Pessoas e do Espaço Só cioRecreativo Capitã o Marcelo, a instalaçã o
do Centro de Assistê ncia Integral a Saú de e reformas no Centro de Formaçã o e Aperfeiçoamento de Praças
(iluminaçã o do campo de futebol e recuperaçã o das quadras esportivas), Quartel do Comando Geral
(recepçã o), 1º BPM e 3ª CIA/1º BPM, 5º BPM, 6º BPM, Batalhã o de Policiamento Rodoviá rio Estadual, CIPM
do Promorar, Instalaçã o da 1ª Companhia (Picos), 2ª Companhia (Parnaıb
́ a) , 3ª Companhia (Piripiri) e 4ª
Cia (Floriano) Destacadas do Batalhã o de Polıćia Comunitá ria, atingindo um montante de R$ 911.612,18
(novecentos e onze mil, seiscentos e doze reais e dezoito centavos).

CIPM/Promorar
6º Batalhã o PMPI

BPCOM
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1º BPM

Sede do 5º Batalhã o PMPI

Piscina / 5º Batalhã o PMPI

Viatura do BOPE

Viatura do 5º BPM

Viatura do CAIS

Para a manutençã o do policiamento ostensivo e aquisiçã o de material bé lico, alé m de equipamentos
de proteçã o individual, a DAL desenvolve e executa essa atividade a partir das açõ es planejadas pelo
Comando de Policiamento da Capital e Comando de Policiamento do Interior atravé s da presença do efetivo
policial devidamente uniformizado e equipado no policiamento rotineiro, assim como nos eventos que
constituem o calendá rio anual do Estado; e ainda em ocorrê ncias que exigem o deslocamento imediato de
reforço para outros municıp
́ ios por ocasiã o de situaçõ es de risco: Operaçã o Divisa Segura, Eleiçã o
Suplementar em Coronel José Dias e Simõ es, Festejos Juninos em Sã o Joã o, Operaçã o Veraneio no litoral,
Micareta Pirifolia em Piripiri, Operaçã o Cachaça Fest em Castelo, Eleiçõ es Municipais 2012 no Estado,
Operaçã o Reveillon no litoral, Operaçã o Carnaval, assaltos a agê ncias bancá rias em Bom Jesus, Francisco
Santos, Simõ es e Miguel Alves, Operaçã o Semana Santa em Oeiras, Fiscalizaçã o de Trâ nsito em Piracuruca,
Sã o José do Divino, Sã o Joã o da Fronteira, Operaçã o Micareta em Esperantina (2012/2013), Operaçã o
Volante no interior do PI, Exposiçã o Agropecuá ria em Floriano, Festival de Inverno em Pedro II
(2012/2013), Festejos Religiosos em Campo Maior (2012/2013), totalizando a quantia de R$ 2.095.705,40
(dois milhõ es, noventa e cinco mil, setecentos e cinco reais e quarenta centavos).
Outro aspecto diz respeito à aquisiçã o de fardamento, equipamentos de proteçã o individual e
armamento, aprimorando a apresentaçã o e a segurança pessoal do policial nas ruas no exercıćio do
policiamento ostensivo e repressivo, alé m da imagem da Polıćia Militar. Neste aspecto, foram investidos R$
4.535.876,78 reais. O aparato logıśtico dessa atividade engloba as despesas com a aquisiçã o de combustıv́el
e lubri icantes e com a manutençã o da frota composta atualmente por 02 aeronaves, 01 lancha, 669
veıćulos e 665 motocicletas. Ademais, foram realizados os serviços de revisã o e caracterizaçã o em 92
viaturas doadas pela Secretaria de Segurança Pú blica para Polıćia Militar.
Mais uma vertente desenvolvida pelo Comando Geral da Corporaçã o é a atividade referente ao
desenvolvimento intelectual dos policiais militares, investindo maciçamente na realizaçã o de cursos de
quali icaçã o e atualizaçã o pro issional em diversas á reas do conhecimento, tanto no Estado do Piauı́ como
em outros Estados da Federaçã o. Assim, foram efetivadas despesas no valor de R$ 335.833,67 (trezentos e
trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e trê s reais e sessenta e sete centavos), para alguns cursos como:
Viagem de Estudo do Curso de Habilitaçã o de O iciais 2012 em Sã o Luıś, Curso de Especializaçã o em Gestã o
de Segurança Pú blica em Teresina, Encontro Nacional para Chefes de Organismos de Inteligê ncia no Rio de
Janeiro, Viagem de Estudo do Curso de Formaçã o de Cabos  APM em Fortaleza, Participaçã o do Worshop de
Integridade Nacional INTERPOL/ CBF/FIFA em Salvador, IV Curso de Açõ es Tá ticas Especiais em Maceió ,
Curso de Karatê Dô da Federaçã o Maranhense de Karatê Tradicional em Sã o Luıś, Curso de Nivelamento da
Força Tá tica em Bom Jesus, Curso de Familiarizaçã o da Aeronave AS 350 Esquilo junto ao Grupamento
Aé reo Marıt́imo da PMRJ (02 PPMM) no Rio de Janeiro, dentre diversos outros.
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| Institucional
Cel Gerardo Rebelo Filho
Cel Carlos Sidney Pires Cardoso
Cel José Adersino Alves de Moura
Cel Pedro Augusto Vieira da Silva
Cel Rubens da Silva Pereira
Cel Jaime das Chagas Oliveira
Cel Carlos Augusto Gomes de Souza
Cel Lıd
́ io Rodrigues de Sousa Filho
Cel Solange Maria Macê do Lima
Cel José Fernandes de Albuquerque Filho
Cel Lindomar Castilho de Melo
Cel Sergio Moura Lopes
Cel Marco Polo Nogueira Barros
Cel Marcos David da Silva Nery
Cel Paulo de Tarso Soares de Araú jo
Ten Cel Jales Henrique Porfıŕio Mendes
Ten Cel Raimundo Cosme de Oliveira
Ten Cel Antonio Mourã o dos Santos
Ten Cel Antonio Alberto Moraes Menezes
Ten Cel Raimundo Nonato Feitosa
Ten Cel Raimundo Rodrigues Ferreira
Ten Cel Erotildes Messias de Sousa Filho
Ten Cel Renato Alves Vieira
Maj Alex Fabiano Alves de Freitas
Ten Cel Josué Cesá rio Sá Jú nior
Ten Cel Câ ndido Rodrigues de Sousa Neto
Ten Cel Francisco Liberalino de Carvalho Filho
Maj Luiz Carlos Feitosa de Sales Reis
Cap Maria do Socorro Pinto de Farias
Cap Etevaldo Fernandes Bezerra
Maj José Soares de Alencar Filho
Maj Maria Elizete de Lima Silva
Maj Carlos Alberto de Oliveira Sales
Cap Ká tia Lucé lia Silva Sá
Maj Joseline de Oliveira Gomes Feitosa
Ten Cel Raimundo Rodrigues de Sousa
Ten Cel Lizandro Honó rio da Silva
Ten Cel Roberto Wagner Calixto Torres
Maj John Roberto Feitosa da Silva
Maj Francisco Ferreira Ramos
Maj Inaldo Ribeiro Barros
Maj Manoel da Costa Lima
Ten Cel Baltazar Rodrigues Nogueira
Maj Nelson Onedio Feitosa
Maj Marcos Antonio Hortencio Santos
Maj Erisvaldo Viana Lima
Maj Raimundo Jose Soares Junior
Maj Rubens Ferreira Lopes
Maj Ruy Nunes Cordeiro
Ten Cel Antonio Cordeiro Ribeiro da Silva
Ten Cel Leandro de Melo Castelo Branco
Maj James Sean Pereira Macedo Almeida
Ten Cel Julia Beatriz Pires de Almeida
Ten Cel George Afonso Felix de Carvalho
Ten Cel Edson Ferreira da Silva
Ten Cel Francisco Jorge Alves Felipe
Cap Flavio Henrique da Silva Santos
Maj Edwaldo Viana Lima
Maj Antonio Paci ico de Castro Neto
Maj Adriano Ursulino de Lucena
Ten Cel Clayton Frota Gomes
Cap Oziel Iná cio de Oliveira

Comandante Geral da PMPI
Subcomandante e Chefe do EMG/PMPI
Diretor de Pessoal da PMPI
Diretor de Finanças da PMPI
Comandante de Missõ es Especiais da PMPI
Subchefe do EMG/PMPI
Diretor de Inativos e Pensionistas da PMPI
Comando de Policiamento Comunitá rio da PMPI CPCOM
Diretora de Ensino, Instruçã o e Pesquisa da PMPI
Coordenador Geral de Operaçõ es da PMPI
Comandante de Policiamento do Interior da PMPI
Diretor de Telemá tica da PMPI
Diretor de Saú de do HPMPI
Corregedor da PMPI
Chefe do Gabinete Militar
Diretor Geral do HPM
Comandante da APM  Academia de Polıćia Militar
Chefe do CEMCOP/CPC da PMPI
Comandante do Policiamento da Capital da PMPI
Diretor de Apoio Logistico da PMPI
Chefe da PM1  1ª Seçã o do EMG/PMPI
Chefe da PM2  2ª Seçã o do EMG/PMPI
Chefe da PM3  3ª Seçã o do EMG/PMPI
Chefe da PM4  4ª Seçã o do EMG/PMPI
Chefe da PM5  5ª Seçã o do EMG/PMPI
Chefe da PM6  6ª Seçã o do EMG/PMPI
Ajudante Geral da PMPI
Chefe do COPOM/CPC da PMPI
Chefe da Seçã o de Contabilidade
Diretor do CAIS
Coord. de Gerenciamento de Crise e Direitos Humanos
Coordenadora Estadual do PROERD da PMPI
Chefe da Capelania da PMPI
Chefe da Seçã o de Promoçã o
Comandante do 1º BPM  Teresina  Centro
Comandante do 2º BPM  Parnaıb
́ a
Comandante do 3º BPM  Floriano
Comandante do 4º BPM  Picos
Comandante do 5º BPM  Teresina  Ininga
Comandante do 6º BPM  Teresina  Parque Piaui
Comandante do 7º BPM  Corrente
Comandante do 8º BPM  Teresina  Dirceu
Comandante do 9º BPM  Teresina  Mocambinho
Comandante do 10º BPM  Uruçui
Comandante do 11º BPM  Sã o Raimundo Nonato
Comandante do 12º BPM  Piripiri
Comandante do 13º BPM  Teresina  Codipi
Comandante do 14º BPM  Oeiras
Comandante do 15º BPM  Campo Maior
Comandante do BPGda
Comandante do BPRE
Comandante do BOPE
Comandante do BPA
Comandante do CFAP
Comandante do BPCom
Comandante do BPRONE
Comandante da 2ª CIPM  Teresina  Promorar
Comandante do EIPMON
Comandante da CIPTur  Luıś Correia
Comandante da CIPTran  Teresina
Comandante do GTAP
Chefe do CEF

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
Guardiã da Sociedade Piauiense

Quartel do Comando Geral
Av. Higino Cunha, 1750 • Bairro Ilhotas
CEP: 64014-220 • Teresina - PI
Fax: 86 3228-2703
www.pm.pi.gov.br
facebook.com/policiamilitarpiaui

