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RESUMO 

O presente estudo objetiva, diante do referencial teórico das políticas públicas, 

investigar o papel dos modelos garbage can [lata de lixo] e incremental no 

desenvolvimento de políticas públicas de segurança do Paraná, entre 1980 e 2018. A 

partir dos momentos da montagem da agenda, da tomada de decisão política e da 

implementação da política, se investiga a participação da Polícia Militar do Paraná no 

ciclo de formação, bem como são reconhecidas as principais características do 

Sistema Modular de Policiamento Urbano (SMPU), Projeto POVO I, Policiamento 

Ostensivo Localizado (Totens), Policiamento com Motonetas, Projeto POVO II e 

Programa Paraná Seguro (UPS e Helpers). Seguindo uma pesquisa qualitativa, são 

utilizados procedimentos bibliográfico, documental e estudo de caso, sendo 

analisados atos normativos internos, legislação, matérias jornalísticas, além de 

pesquisas científicas realizadas por membros da Corporação. Os estudos de caso 

contemplam as linhas gerais de cada um dos programas, e a entrevista 

semiestruturada, como método de coleta de dados, revelou-se uma alternativa 

valiosa, que preencheu lacunas decorrentes da passagem do tempo. Do estudo, 

verificou-se que as políticas públicas de segurança desenvolvidas foram 

essencialmente incrementais, havendo inclusive a ocorrência do modelo da garbage 

can, sendo que a Polícia Militar do Paraná exerce um papel preponderante nas 

políticas públicas de segurança, notadamente em sua implementação. 

 

Palavras-chaves: Políticas públicas. Ciclo de formação da política. Modelo   

Incremental. Modelo Garbage Can [Lata de lixo]. Polícia Militar do 

Paraná. 



ABSTRACT 

The objective of this study is to investigate the role of garbage can and 

incremental models in the development of public security policies in Paraná, between 

1980 and 2018. From the moments of setting up the agenda, political decision-making 

and policy implementation, the participation of the Military Police of Paraná in the 

training cycle is investigated, as well as the main characteristics of the Modular System 

of Urban Policing (SMPU), Project POVO I, (Totens), Policing with Motonets, Project 

POVO II and Parana Seguro Program (UPS and Helpers). Following a qualitative 

research, procedures are used bibliographical, documentary and case study, being 

analyzed internal normative acts, legislation, journalistic matters, besides scientific 

research carried out by members of the Corporation. The case studies look at the 

broad outline of each of the programs, and the semi-structured interview as a method 

of data collection proved to be a valuable alternative, which filled gaps due to the 

passage of time. From the study, it was verified that the public security policies 

developed were essentially incremental, with the occurrence of the garbage can model 

as well, with the Military Police of Paraná playing a preponderant role in public safety 

policies, especially in its implementation. 

 

Keywords: Public policy. Policy cycle. Incremental Model. Garbage Can Model. Military 

                  Police of Paraná. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios da sociedade contemporânea nas cidades 

brasileiras é a escalada da violência e da criminalidade. Nesse cenário, os atores 

públicos, especialmente a polícia, procuram respostas a essa realidade social; 

entretanto, por vezes adotam medidas que em algum momento reproduzem 

comportamentos não tolerados pelo próprio Estado, violando, assim, direitos e 

garantias fundamentais, a partir de um sistema amparado em uma cultura de controle 

(GARLAND, 2008). 

Nesse contexto, uma das possíveis causas desse fenômeno, a ser 

investigada, é a ausência de um referencial teórico consistente, apto a orientar o ciclo 

de formação das políticas públicas de segurança. Diante dessa omissão, abre-se 

espaço para o que Garland (2008, p. 372) alertou como posturas ou táticas políticas, 

adotadas “para a obtenção de dividendos políticos de curto prazo”. 

A presente pesquisa consiste na análise das principais políticas públicas de 

segurança desenvolvidas no Estado do Paraná desde o policiamento modular (década 

de 1980) até o Programa Paraná Seguro (2011). Serão investigadas as linhas gerais 

de cada um desses programas ou ações de policiamento, com ênfase para os 

momentos de montagem da agenda, da tomada de decisão, e a consequente análise 

acerca do papel das organizações policiais, em especial da Polícia Militar do Paraná 

(PMPR), na implementação da política, tudo sob a ótica da doutrina contemporânea 

do ciclo da política pública (DYE, 2013; HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013; SECCHI, 

2014). 

Os programas de governo e ações de policiamento serão analisados sob a 

possível adoção e influência de modelos calcados no incrementalismo, de Lindblom 

(1959), e no modelo da garbage can1 (lata de lixo), de Cohen, March e Olsen (1972). 

A partir desse viés, potencialmente concebido top-down (SABATIER, 1986), será 

analisada a participação dos atores, notadamente da PMPR.  

A pesquisa encontra relevância científica na medida em que observa, por uma 

vertente inédita, as políticas públicas de segurança desenvolvidas no Estado do 

Paraná nos últimos 40 anos, distinguindo-se de abordagens clássicas que investigam 

                                            
1 O modelo garbage can (lata de lixo) estabelece que, na tomada de decisão política, por vezes os 

gestores públicos adotam medidas que foram criadas antes mesmo de os problemas surgirem. 
Assim, ocorrendo os problemas, selecionam a resposta, previamente concebida, que melhor se 
adapta ao caso.  
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o fenômeno da violência e da criminalidade, bem como o modelo de resposta estatal, 

de maneira segmentada.  

Por seu caráter interdisciplinar, compreende-se a política pública como um 

arranjo totalmente inexplorado, a ser investigado cientificamente, visto que oferece 

uma abordagem holística, superando perspectivas limitadas de outros campos do 

conhecimento, como do direito penal e da criminologia, ou mesmo daqueles que 

analisam as políticas públicas apenas sob a ótica de resultados quantitativos. 

Cabe destacar que a matéria não se esgota, principalmente diante da 

escassez de estudos voltados à avaliação de cada um desses programas e ações de 

policiamento – o que tentou se suprir a partir de vastas pesquisas em documentos 

oficiais, trabalhos monográficos realizados nos últimos 40 anos, reportagens 

jornalísticas e novas entrevistas com atores participantes da formação dessas 

políticas públicas. 

Acima de tudo, a pesquisa busca proceder a um resgate histórico da 

participação da PMPR, como ator social, em relevantes momentos da formação de 

políticas públicas, ao mesmo tempo em que objetiva oferecer um referencial teórico 

numa vertente ainda não explorada.  

Diante disso, a pesquisa não visa a estudar com profundidade ou esgotar cada 

um desses programas, mas, a partir de suas linhas gerais, discutir o papel da PMPR 

em três singulares momentos do ciclo da política pública – da montagem da agenda, 

da tomada de decisão política e da implementação da política – e verificar a eventual 

influência dos modelos incremental (LINDBLOM, 1959) e garbage can (COHEN; 

MARCH; OLSEN, 1972), concebidos top-down (SABATIER, 1986). 

Com isso, busca-se compreender o nível de participação da PMPR no ciclo 

de formação das políticas públicas de segurança, superando a abstração, o caráter 

intuitivo ou a simples percepção geral, na esfera do senso comum, de que a 

Corporação está submetida aos auspícios da política do momento.  

Oferecendo-se um referencial teórico, busca-se proceder a um cotejo analítico 

a partir de um liame construído por fatos e dados, considerando, assim, problemas do 

cotidiano na perspectiva apontada por Kurt Lewin, de que não há nada melhor do que 

uma boa teoria para resolver um problema prático (CODA et al, 2009).  
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2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS À SEGURANÇA PÚBLICA 

Segundo Dye (2013, p. 3), “a política pública é o que os governos decidem 

fazer ou não fazer”, se preocupa “com o que os governos fazem, por que eles fazem 

isso, e que diferença faz”. Dye (2013, p. 5) trata de uma das clássicas lições de 

Lasswell, que na obra Politics: who gets what, when and how, de 1936, destacou que 

as “decisões e análises sobre políticas públicas implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o que, por que e que diferença faz”. De acordo com Baptista e 

Rezende (2011), os ensinamentos de Lasswell reuniram diversos ramos do 

conhecimento, a exemplo da psicologia, sociologia, administração e ciência política. 

Assim, a política pública surge como um recorte da ciência política, a partir de 

estudos estadunidenses, o que fez Souza (2006) apontar que, nas últimas décadas, 

avançaram estudos destinados a investigar as instituições, os modelos de decisão, de 

elaboração, de implementação e de avaliação de políticas públicas.  

De acordo com a autora, medidas voltadas à contenção de gastos e 

austeridade fiscal, principalmente em contraposição às políticas keynesianas, 

desenvolvidas após a 2.ª Guerra Mundial, fizeram com que a matéria fosse objeto de 

análise mais apurada (SOUZA, 2006). 

Souza (2006) aponta que, dos fatores que colaboraram com a evolução da 

matéria, se destacam a adoção de políticas de contenção de gastos, principalmente 

nos países em desenvolvimento, bem como novas visões voltadas à austeridade fiscal 

e à restrição de investimentos públicos. 

Destaca, ainda, que, numa perspectiva teórico-conceitual, o campo da política 

pública se mostra multidisciplinar; “por isso, uma teoria geral da política pública implica 

a busca de sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da ciência política e 

da economia” (SOUZA, 2006, p. 25).  

Para melhor compreender o papel dos governos, Howlett, Ramesh e Perl 

(2013) desenvolvem estudo específico a partir do ciclo de formação da política. Os 

autores observam questões acerca de escolhas políticas em que “[…] as decisões 

múltiplas [podem] resultar em padrões reconhecíveis de produção de política pública 

(policy-making) e de conteúdo político, ou resultam apenas em acumulações aleatórias 

ou semialeatórias de decisões passadas” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 3).  

Howlett, Ramesh e Perl (2013) apresentam elementos centrais, que se inter-

-relacionam nas políticas: os atores políticos, as estruturas e as instituições, e os 
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conjuntos de ideias e de conhecimentos. Para Howlett, Ramesh e Perl (2013), os 

atores (policy actors) agem com o fim de determinar o conteúdo e o processo de 

formação da política pública; já as instituições agem no estabelecimento de limites, 

influenciando assim os atores; e as ideias determinam como ocorrem as deliberações 

e as ações, propriamente ditas, das políticas. 

Segundo Knoepfel (2007), os atores classificam-se como político-administrativos, 

de natureza pública, ou socioeconômicos-socioculturais, de natureza privada. Os 

atores podem ser considerados como grupos alvo, em que a causa do problema a 

eles pode ser imputada, ou mesmo aos que detêm capacidade para a sua resolução. 

Os atores podem ser compreendidos como beneficiários finais ou grupo de terceiros, 

que podem vir a ser afetados, mesmo que indiretamente, de maneira positiva ou 

negativa. Esses atores interagem em diferentes contextos, cujo local de encontro é o 

que Knoepfel (2007) denomina de arena. 

Secchi (2014) trata do segundo elemento indicado por Howlett, Ramesh e Perl 

(2013). Para esse autor, no Brasil, o termo instituição é compreendido de maneira 

ampla, tanto popularmente quanto academicamente, como organização ou entidade 

(SECCHI, 2014). 

Diante disso, para Secchi (2014, p. 82), “instituições são regras formais que, 

de alguma forma, condicionam o comportamento dos indivíduos”. Assim, segundo a 

teoria das políticas públicas, instituições são “jurisdições (leis), competências 

(funções) e as delimitações territoriais”. 

Numa outra perspectiva, segundo Secchi (2014), durante a década de 1980 

surge na ciência política a abordagem denominada de novo institucionalismo ou 

neoinstitucionalismo. Nesse novo viés, os atores não são totalmente determinados em 

seus comportamentos pelas instituições, havendo, assim, um peso relevante do grau 

de estabilidade dessas instituições e suas estruturas. 

Para Secchi (2014), as instituições, por excelência, são os locais em que as 

políticas públicas são formuladas. Nesse sentido, aponta que: 

 

Pela sua capacidade de influenciar as ações dos atores políticos, as 
instituições influenciam o processo político determinando quem pode ou não 
participar de uma tomada de decisão, alterando as percepções dos atores 
sobre seus próprios interesses, condicionando as possiblidades de pressão, 
coalizões e enfrentamentos, condicionando o acesso a novas ideias e 
paradigmas para a resolução de problemas públicos. (SECHI, 2014, p. 83)  
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Por fim, no que tange às ideias (terceiro elemento indicado por Howlett, 

Ramesh e Perl, 2013), Celina Souza (2007a, p. 71) destaca que os “debates sobre 

políticas públicas implicam responder à questão sobre o espaço que cabe aos 

governos na definição e implementação de políticas públicas”. Para a autora, não está 

a se sustentar a atribuição dos Estados ou de seus governos quanto à decisão da 

implementação de políticas públicas, mas “tão-somente as pressões dos grupos de 

interesse, como diria a versão mais simplificada do pluralismo” (SOUZA, 2007a, p. 71). 

A autora aponta que, contemporaneamente, pelo caráter complexo das 

sociedades, identifica-se uma possível autonomia relativa do Estado, “o que faz com 

que este tenha um espaço próprio de atuação, embora permeável a influências 

externas e internas” (SOUZA, 2007a, p. 71). Essas influências, em que pese reflitam 

o reconhecimento de que outros segmentos, e não apenas os governos, participam 

na formulação de políticas públicas, não apresentam uma comprovação empírica de 

que o Estado teria tido uma diminuição da capacidade de intervir, formular políticas 

públicas e, efetivamente, governar. Portanto, para Souza (2007a), apesar das 

limitações e possíveis constrangimentos quanto à atuação do Estado na formulação 

de políticas públicas, ainda persiste o entendimento de que se defere ao poder público 

uma margem de atuação, não afastando, nesse sentido, a capacidade das agências 

estatais. 

Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 58) retratam os conjuntos de ideias distintas 

durante o ciclo de formação da política: “ideias de programas, estruturas simbólicas, 

paradigmas políticos e sentimentos públicos”.  

Conforme os autores, 

 

As estruturas simbólicas e os sentimentos públicos tendem a afetar a 
percepção de legitimidade ou de “justeza” de certos cursos de ação, ao passo 
que os paradigmas políticos representam um “conjunto de pressupostos 
cognitivos básicos que restringem a ação pela limitação da gama de 
alternativas que as elites da policy-making com probabilidade considerem 
úteis e valiosas”. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 58)  

 

Nesse sentido, segundo Howlett, Ramesh e Perl (2013), a teoria 

contemporânea tem compreendido a relevância de atores, instituições e ideias nos 

diversos processos político-administrativos, o que se observa, com a mesma 

intensidade, nas políticas públicas de segurança. 
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Por certo, as políticas públicas de segurança não se esgotam nas da esfera 

de atuação policial e de seus órgãos, em especial da Polícia Militar, à qual o texto 

constitucional atribui as missões de polícia ostensiva e de preservação da ordem 

pública. Como políticas dessa área, insere-se um conjunto de outras ações estatais, 

principalmente voltadas à redução de desigualdades e de vulnerabilidades sociais.  

Entretanto, para os fins da presente pesquisa, as referências a políticas 

públicas de segurança estão relacionadas às ações de natureza policial; por ocasião 

da análise das Unidades Paraná Seguro (UPS), o espectro de observação será mais 

amplo. 

 

2.1 A EMERGÊNCIA DE NOVOS MODELOS 

 

Ao se tratar de segurança pública, especialmente do art. 144 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), as abordagens clássicas concebem o tema a partir das 

atribuições constitucionais deferidas aos órgãos que integram o sistema de justiça 

criminal, em seu subsistema policial. 

Entretanto, mesmo com a dignidade constitucional conferida à matéria, não 

se observam estudos mais apurados que compreendam o modelo de atuação policial 

brasileiro, reduzindo-se a discussão, em grande parte, à dicotomia polícia 

administrativa versus polícia judiciária, abordada pelos autores do direito 

administrativo. 

Diante dessa falta de estudos mais aprofundados, que compreendam a 

complexidade da natureza da ação policial, estudiosos de outros campos do 

conhecimento se arvoram em tentar dissecar esses modelos; entretanto, quando o 

fazem, por vezes desenvolvem estudos segmentados, sem as necessárias interfaces, 

principalmente para compreender um fenômeno plural como o da violência. 

 Assim, o campo de estudo não explorado da teoria de políticas públicas 

confere um terreno fértil para a análise e emergência de novos modelos, motivo pelo 

qual as principais ações e programas de policiamento desenvolvidos no Estado, objeto 

do presente trabalho, serão sintetizadas consoante os “momentos da política pública”. 
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2.2 OS MOMENTOS DA POLÍTICA PÚBLICA 

Howlett, Ramesh e Perl (2013) exploram o ciclo político-administrativo a partir 

de cinco “estágios”. Por sua vez, Baptista e Rezende (2011, p. 142) denominam esses 

estágios de “momentos”, terminologia que aqui será adotada, diante da “inevitável 

fragmentação que a ideia de fases provoca em qualquer análise a ser empreendida”, 

pois, “por mais que haja um cuidado do analista em não isolar uma fase e seus efeitos, 

há sempre o risco de tratá-la de forma estanque”. 

Nesse sentido, compreendida a questão terminológica, Howlett, Ramesh e 

Perl (2013) apontam como momentos do ciclo da política os seguintes: 1) montagem 

da agenda; 2) formulação de políticas; 3) tomada de decisão política; 4) 

implementação da política; 5) avaliação de políticas ou, como denominam os autores, 

policy-making como aprendizagem.  

 

2.2.1 Montagem da agenda 

 

A partir da literatura de Howlett, Ramesh e Perl (2013), a montagem da 

agenda revela-se o primeiro e, potencialmente, o mais crítico dos momentos da 

política pública; “se refere à maneira como os problemas surgem ou não enquanto 

alvo de atenção por parte do governo” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 103). 

Nesse momento é que serão reconhecidos os fatores determinantes do processo – se 

é que ocorrerão – pelos policy-makers2. Assim, “a montagem da agenda diz respeito 

ao reconhecimento de que algum assunto é um problema que requer mais atenção 

por parte do governo” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 104). De acordo com os 

autores, o fato de se tornar objeto de preocupação dos governos não quer dizer 

necessariamente que o problema será alvo de análise ou eventual resolução, mas que 

foi analiticamente isolado e compreendido como relevante para uma determinada 

sociedade. 

Na obra Agenda setting, Kingdon (1995) discute a forma como agendas 

governamentais são elaboradas. Para o autor, são três explicações que vão subsidiar 

o seu modelo: problemas, política e participantes visíveis. Segundo Kingdon (1995), a 

participação das agências governamentais, a dinâmica de funcionamento da esfera 

                                            
2 Policy-makers são os responsáveis pela formulação das políticas públicas. 
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política, a combinação do humor nacional, as eleições aptas a trazer novos 

administradores e os participantes visíveis – em termos de mídia – podem influenciar 

a agenda, além dos relativamente ocultos, que podem influenciar as alternativas. 

Conforme Batista e Rezende (2011, p. 143), Kingdon buscou “compreender 

como alguns temas relativos a estas áreas passaram a integrar a agenda política 

governamental e como foram geradas as alternativas para a tomada de decisão”. 

Segundo aqueles autores, Kingdon 

 

[...] concluiu que a entrada de novos problemas na agenda decisória não é 
produzida por um processo necessariamente incremental, mas resultado de 
uma combinação de fluxos independentes que atravessam as estruturas de 
decisão – o fluxo de problemas (problem stream), o fluxo de soluções e 
alternativas (policy stream) e o fluxo da política (politics stream) (BATISTA; 
REZENDE, 2011, p. 143). 

 

Meny e Thoenig (1992) destacam que as políticas públicas não decorrem da 

causalidade, não sendo, assim, meramente incidentais. Desse modo, os problemas 

seriam decorrentes da indicação de grupos de interesse, de políticos e de tomadores 

de decisão. Meny e Thoenig (1992, p. 127, tradução nossa) apontam que “[...] com a 

formação da agenda a autoridade pública se vê impulsionada a utilizar meios 

concretos, mas também, e, sobretudo, simbólicos, para responder e administrar o 

caráter potencialmente conflitivo das demandas que recebe”. 

 

2.2.2 Formulação da política 

 

Segundo Howlett, Ramesh e Perl (2013), o momento subsequente é o da 

formulação da política. Nele, busca-se analisar o “processo de criação de opções 

sobre o que fazer a respeito de um problema público” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 

2013, p. 123). Assim, será na formulação da política que se fará a “identificação, o 

refinamento e a formalização das opções políticas que poderão ajudar a resolver as 

questões e os problemas reconhecidos no estágio da montagem da agenda” 

(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 123). Na formulação da política é que serão 

exploradas as opções disponíveis e que se fará uma avaliação antecipada sobre a 

viabilidade das opções políticas apresentadas. 
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2.2.3 Tomada de decisão política 

 

O momento seguinte é o da tomada de decisão política. Segundo Howlett, 

Ramesh e Perl (2013, p. 157), esse momento representa “aquele em que uma ou 

mais, ou nenhuma, das opções que foram debatidas e examinadas durante os dois 

estágios anteriores do ciclo político é aprovada como curso oficial de ação”.  

Para os autores, a tomada de decisão implica “fazer escolhas de um número 

relativamente pequeno de opções políticas alternativas, identificadas no processo da 

formulação da política, com vistas a resolver um problema público” (HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013, p. 157).  

Nesse sentido, é a partir da tomada de decisão que as agências 

governamentais, diante das alternativas apresentadas, decidirão por uma delas, seja 

no sentido de adotar medidas voltadas à solução do problema, seja para manter o 

status quo. 

Dos modelos de tomada de decisão possível, Secchi (2014) aponta os de 

racionalidade absoluta e de racionalidade limitada. Destaca, ainda, o modelo 

incremental como um contraste aos modelos racionais, além de uma terceira forma 

de entender a dinâmica de tomada de decisões, o modelo da garbage can (lata de 

lixo). 

No primeiro modelo, concebido originalmente por Jan Tinbergen, “a decisão é 

considerada uma atividade puramente racional, em que custos e benefícios das 

alternativas são calculadas pelos atores políticos para encontrar a melhor opção 

possível (the one best way)” (SECCHI, 2014, p. 52). 

Por sua vez, o modelo de racionalidade limitada, proposto por Herbert Simon, 

“reconhece que os tomadores de decisão sofrem de limitações cognitivas e 

informativas, e que os atores não conseguem entender a complexidade com que estão 

lidando” (SECCHI, 2014, p. 52-53). Assim, diante da elevada quantidade de 

alternativas dispostas ao tomador de decisão, sua ação consiste num “esforço para 

escolher opções satisfatórias, mas não necessariamente ótimas” (SECCHI, 2014, p. 53). 

Por fim, o modelo incremental, como um contraste aos modelos racionais, e o 

modelo da garbage can serão estudados nos itens seguintes, diante de sua aplicação 

à presente pesquisa.  
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2.2.3.1 Modelo incremental  

 

A partir de suas pesquisas, Lindblom (1959) propõe um modelo que, de 

acordo com Secchi (2014), é o método mais corriqueiro utilizado pelos tomadores de 

decisão, o chamado incrementalismo. 

De acordo com Secchi (2014), o modelo incremental apresenta três 

características essenciais: 

 

1) problemas e solução são definidos, revisados e redefinidos 
simultaneamente e em vários momentos da tomada de decisão;  

2) as decisões presentes são consideradas dependentes das decisões 
tomadas no passado e os limites impostos por instituições formais e 
informais são barreiras à tomada de decisão livre por parte do policy-
-maker; 

3) as decisões são consideradas dependentes dos interesses dos atores 
envolvidos no processo de elaboração da política pública e, por isso, 
muitas vezes a solução não é a melhor opção, mas sim aquela que foi 
politicamente lapidada em um processo de construção de consensos e 
de ajuste mútuo de interesses. (SECCHI, 2014, p. 53) 

 

Assim, Lindblom (1959), ao se afastar do racionalismo, “acredita que em 

situações de alta complexidade, como geralmente são as situações que envolvem a 

elaboração de uma política pública, o elemento político fala mais alto que o elemento 

técnico” (SECCHI, 2014, p. 54).  

Numa outra perspectiva, como destaca Souza (2007a, p. 73), determinadas 

políticas não partem necessariamente do zero, “[...] e sim de decisões marginais e 

incrementais que desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas nos 

programas governamentais. Assim, as decisões dos governos seriam apenas 

incrementais e pouco substantivas”. 

Nesse sentido, a tomada de decisões acaba por se tornar um processo de 

repetição ou adaptação de soluções que já foram implementadas em outros períodos 

ou contextos fáticos. 

 

2.2.3.2 Modelo da garbage can 

 

Além dos modelos racionais e de seu contraste incremental, Secchi (2014) 

aponta a garbage can (lata de lixo) como outro método pelo qual se toma a decisão 

política.  
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De acordo com Howlett, Ramesh e Perl (2013), esse modelo, surgido na 

década de 1970, “[…] endossava a inerente falta de racionalidade no processo de 

tomada de decisão, identificada por Cohen, March e Olsen (1972). Conforme Howlett, 

Ramesh e Perl (2013, p. 171), na visão dos criadores do modelo, “a tomada de decisão 

era um processo, em grande parte, ambíguo e imprevisível, que se relacionava 

apenas remotamente com a busca de meios para o alcance de objetivos”.   

Segundo Souza (2007a, p. 75), o modelo argumenta que “escolhas de 

políticas públicas são feitas como se as alternativas estivessem em uma lata de lixo”. 

Para a autora, existem vários problemas e poucas soluções. Assim, “as soluções não 

seriam detidamente analisadas e dependeriam do leque que os decisores (policy-

makers) têm no momento”. 

Para Souza (2007a), o modelo sustenta que as soluções procuram os 

problemas, sendo que essas soluções compõem a garbage can, em que vários tipos 

de problemas e soluções são colocados de forma aleatória pelos atores participantes.   

Assim, o modelo da garbage can, de acordo com Howlett, Ramesh e Perl 

(2013, p. 171), seria fruto de escolhas binárias, do tipo sim ou não sobre propostas 

eventualmente surgidas no curso das discussões, afastando, assim, por meio da 

metáfora da lata de lixo, “a aura da autoridade científica atribuída à tomada de 

decisão” pelos teóricos dos modelos racionais. 

Howlett, Ramesh e Perl (2013) complementam afirmando o objetivo de 

Cohen, March e Olsen (1972), de “deixar claro que os policy-makers muitas vezes não 

conhecem os objetivos, como também desconhecem as relações causais”, sendo que, 

“na visão deles, os atores simplesmente definem os objetivos e escolhem os meios 

enquanto se envolvem no processo político, cuja obrigatoriedade é contingente e 

imprevisível” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 171).  

 

2.2.4 Implementação da política 

 

Vencidos os momentos anteriores, obtendo-se êxito na inserção do problema 

na agenda dos governos, demonstradas as alternativas e decidido pelo curso de ação, 

a implementação da política é o momento seguinte. Será na implementação que o 

policy-maker definirá, do ponto de vista operacional, como a política pública será 

efetivada. Assim, nesse momento haverá a destinação de recursos, a definição de 
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pessoas, bem como o estabelecimento de regras acerca do desenvolvimento da 

política (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). 

Segundo Secchi (2014, p. 55, grifo do autor), “é nesse arco temporal que são 

produzidos os resultados concretos da política pública”. 

A partir dos estudos de Pressman e Wildasky de 1973, Secchi (2014, p. 56) 

relata que “[...] a implementação de políticas públicas não se traduz apenas em 

problema técnico ou problema administrativo, mas sim em um grande emaranhado de 

elementos políticos que frustram os mais bem-intencionados planejamentos”. 

Assim, conforme Secchi (2014, p. 56), “são muitos os exemplos brasileiros ‘de 

leis que não pegam’, ‘programas que não vingam’ ou projetos de solução de 

problemas públicos que acabam sendo totalmente desvirtuados no momento da 

implementação”. 

Segundo Sabatier (1986), existem, em síntese, dois modelos de 

implementação da política pública, definidas pelo autor como bottom-up (de baixo para 

cima) e top-down (de cima para baixo). 

O modelo bottom-up consiste num maior grau de liberdade da burocracia e 

demais redes de atores, os quais podem se auto-organizar e definir a modelagem das 

políticas a serem implementadas. Assim, há uma maior discricionariedade, como o 

que Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 183) denominaram de “eficácia do 

comportamento adaptativo” dos chamados “burocratas de nível de rua” (street-level 

bureaucrats), de Lipsky (1980), “que procuraram conseguir e manter na base os meios 

necessários à realização das metas políticas”. 

Por sua vez, o modelo top-down, de acordo com Howlett, Ramesh e Perl 

(2013, p. 184), “[...] que começa com as decisões do governo, examina o quanto 

dessas decisões os administradores de fato executam e procuram encontrar as razões 

subjacentes à implementação efetivada”. 

Conforme será oportunamente estudado, por ocasião da análise do programa 

de Policiamento Ostensivo Localizado (Totens), o modelo top-down também pode ser 

utilizado pelos governos como técnica de deslocamento de culpa (blame shifting), para 

se eximir de falhas de execução ou de resultados insatisfatórios (SECCHI, 2014). 

Assim, conforme sustenta Secchi (2014, p. 56), a importância de estudar o 

momento “[...] de implementação está na possiblidade de visualizar, por meio de 

esquemas analíticos mais estruturados, os obstáculos e as falhas que costumam 
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acometer essa fase do processo nas diversas áreas de política de gestão [...]”, como 

saúde, educação, saneamento e, de forma destacada, a segurança pública. 

Por fim, Secchi (2014, p. 56) destaca que, como mais relevante, estudar a 

implementação implica “[...] visualizar erros anteriores à tomada de decisão, a fim de 

detectar problemas mal formulados, objetivos mal traçados, otimismos exagerados”. 

 

2.2.5 Avaliação da política 

 

Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 199) relatam o último momento do ciclo, a 

avaliação das políticas públicas, também chamado pelos autores de policy-making 

como método de aprendizagem. Nesso momento, observa-se como a política está 

funcionando, os meios utilizados, os objetivos originalmente propostos e se, de fato, 

estão sendo cumpridos. 

Sobre a avaliação, Secchi (2014) destaca as vertentes da modalidade ex ante 

(anterior à implementação), a avaliação ex post (posterior à implementação) e, 

inclusive, a avaliação in itinere, chamada de avaliação formativa ou de monitoramento. 

De acordo com Secchi (2014, p. 63), a avaliação é o momento “[…] em que o 

processo de implementação e o desempenho da política pública são examinados com 

o intuito de conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema 

que a gerou”. 

O autor indica critérios para a avaliação de políticas, como economicidade, 

produtividade, eficiência econômica, eficiência administrativa, eficácia e equidade. 

Esses critérios são operacionalizados por meio de indicadores, que podem ser criados 

para medir entradas de sistema (input), produtividade de serviços e produtos 

(output), além dos indicadores de resultado, como aqueles “relacionados aos efeitos 

da política pública sobre os policy-takers3 e à capacidade de resolução ou mitigação 

do problema para o qual havia sido elaborada” (SECCHI, 2014, p. 64). 

Por fim, Secchi (2014) destaca que as avaliações são instrumentos voltados 

a superar debates simplistas e maniqueístas, principalmente os que se resumem à 

discussão do bem versus o mal, em que o desempenho da política é vitimizado pela 

retórica política. 

  

                                            
3 São os destinatários da política pública. 
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3 MÉTODO 

No que concerne à metodologia adotada, o tipo de pesquisa desenvolvida 

contempla o método qualitativo. De acordo com Goldenberg (2004, p. 53), “os dados 

qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o objetivo de 

compreender os indivíduos em seus próprios termos”. Segundo a autora, pelo fato de 

não se traduzirem em dados padronizáveis, “como os dados quantitativos”, o 

pesquisador necessita “ter flexibilidade e criatividade no momento de coletá-los e 

analisá-los” (GOLDENBERG, 2004, p. 53). 

Assim, o uso de dados estatísticos ou quantitativos não se adequa à presente 

pesquisa, que se vale de retórica e argumentação, a partir de um fenômeno 

empiricamente observável e submetido a um referencial teórico. Nesse sentido, pelo 

fato de não haver pertinência com o estudo, não foram acostadas estatísticas e outros 

dados objetivos, justamente para não desviar o foco da discussão principal. 

Nesse contexto, essa foi justamente a proposta da pesquisa, de observar os 

modelos garbage can e incremental, no momento da tomada de decisão, bem como 

compreender os pressupostos das principais políticas públicas de segurança no 

Estado do Paraná, desenvolvidas nos últimos 40 anos, e o papel da PMPR na 

montagem da agenda e na implementação das políticas. 

Os procedimentos de pesquisa a serem utilizados são o bibliográfico, 

documental e estudo de caso. 

No que tange ao procedimento bibliográfico, foram estudados os principais 

teóricos da política pública e de seu ciclo de formação, trabalhos de conclusão de 

curso arquivados na biblioteca da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG)4, além 

de outros trabalhos acadêmicos e artigos científicos físicos ou disponíveis na internet. 

Em relação à pesquisa documental, foram analisados atos normativos 

(internos e externos) e planos governamentais que regularam cada uma dessas ações 

estatais. Os documentos foram obtidos perante o Arquivo-Geral da Corporação, 1.ª e 

3.ª Seções do Estado-Maior, 1.º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), além 

de páginas de diversos órgãos públicos na internet. 

Com relação ao estudo de caso, foram investigadas as principais 

características dessas políticas, partindo do Sistema Modular de Policiamento Urbano 

                                            
4 Foram analisados diversos trabalhos do Curso de Formação de Oficiais (CFO), Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e Curso Superior de Polícia (CSP). 
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(SMPU, início em 1980), perpassando pelo Policiamento Ostensivo Volante (POVO I, 

de 1994), Policiamento Ostensivo Localizado (Totens, de 1998), Policiamento com 

Motonetas (2000), Projeto POVO II (2004), até o Programa Paraná Seguro (Unidades 

Paraná Seguro e Helpers), entre os anos de 2011 e 2018. As demais ações e 

programas desenvolvidos no período não foram abordados no trabalho diante da 

necessidade de delimitação do escopo de investigação. 

Para esses estudos de caso, somado à pesquisa bibliográfica e documental, 

também foram analisadas matérias jornalísticas de cada um desses períodos, 

retratando-se a percepção da população, de agentes políticos e também de membros 

da PMPR em relação a cada uma dessas ações estatais. 

Entretanto, o instrumento de coleta de dados que melhor forneceu dados 

sobre o papel da Corporação nos momentos do ciclo de formação da política foi a 

entrevista semiestruturada. Assim, foi elaborado um questionário com perguntas 

abertas – cujos áudios, na íntegra, encontram-se acostados à presente pesquisa –, 

do qual se extraiu, textualmente, o que de mais relevante foi considerado. Foram 

entrevistados presencialmente ex-Comandantes-Gerais da Corporação e oficiais que 

atuaram no Alto Comando na elaboração de atos ou na implantação de cada uma 

dessas políticas.  

Para preencher as eventuais lacunas e enriquecer as notas explicativas de 

cada uma das políticas estudadas, optou-se por integrar as entrevistas ao texto, 

estabelecendo-se, assim, um efetivo diálogo entre os entrevistados e os demais 

materiais coletados, evitando-se, dessa forma, possível segmentação que a 

transcrição ao final do trabalho poderia causar. Os entrevistados foram instigados a 

relatar a sua participação em cada um desses eventos, em especial quanto à efetiva 

participação da PMPR na inserção do problema na agenda, na tomada de decisão 

política e na implantação. 

Boni e Quaresma (2005) destacam a importância de o pesquisador conduzir 

a entrevista nos moldes de uma conversa informal. Por ser uma técnica mais flexível, 

que permite o aprofundamento de determinados assuntos, o modelo possibilita uma 

aproximação maior entre os envolvidos, favorecendo, assim, respostas espontâneas 

e o desenrolar de assuntos mais complexos e delicados, como o que se objetivou 

investigar. 

A opção pela entrevista semiestruturada baseou-se no fato de que ela 

possibilita uma melhor exploração do tema, conforme destacam Lakatos e Marconi 
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(2003), dando ao entrevistador maior liberdade para conduzir o diálogo, o que amplia 

o entendimento do fenômeno a ser estudado.  

Algumas das entrevistas foram reproduzidas de trabalhos já publicados, como 

as do então Cel. QOPM Sérgio Itamar Alves, Cel. QOPM Valdemar Kretschmer, do 

então Cap. QOPM José Ramirez Júnior e, especialmente, do Cel. PM RR Ângelo 

Rogério Bonilauri, falecido em 2012. Em todos esses casos, a riqueza de conteúdo 

das entrevistas concedidas favoreceu a busca pelo objeto de investigação proposto. 

Nesse sentido, todo o referencial teórico construído ao longo da pesquisa 

aliou-se às entrevistas apresentadas, que buscaram investigar possíveis evidências 

empíricas quanto ao modelo de políticas públicas e o grau de participação da PMPR 

nos momentos de sua formação. 

Por fim, nesse ponto é relevante registrar a dificuldade em localizar 

determinados documentos históricos e atos normativos internos, principalmente em 

relação ao Sistema Modular de Policiamento Urbano (SMPU), ao Policiamento 

Ostensivo Localizado (Totens) e ao Policiamento com Motonetas. As dificuldades 

iniciam nos termos de catalogação e arquivo no âmbito do Arquivo-Geral e do Estado-

Maior, alcançando trabalhos monográficos constantes em registros na APMG, mas 

que não foram localizados fisicamente. 

Também como dado de destaque, o trabalho intitulado O sistema modular 

como modalidade de policiamento ostensivo, de Souza, Pessali e Caliman (1983), 

apesar de constar no rol de trabalhos arquivados, não foi localizado fisicamente na 

biblioteca da APMG, nem foram obtidas informações adicionais, o que frustrou, em 

certa medida, a pesquisa sobre o modelo de policiamento, diante do caráter 

contemporânea da pesquisa, realizada logo após o início do programa.  

O desprendimento e a desenvoltura da bibliotecária da APMG – a Maninha –, 

por meio de consultas a trabalhos de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e 

Curso Superior de Polícia (CSP) na Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), 

fizeram suprir a ausência de relevantes pesquisas, como a de Pazinato (1995) e a de 

Mattke (1995), as quais foram fornecidas virtualmente por aquela Corporação. Do 

mesmo modo, as pesquisas também foram enriquecidas pelo esforço do Sgt. Vladimir 

e equipe, do Arquivo-Geral, e Sgt. Vieira, da 1.ª Seção do Estado-Maior (PM/1), além 

do apoio do Cap. QOPM Cristiano Israel Caetano (Consultoria Jurídica do Comando-

Geral).  
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4 PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDAS NO PARANÁ: 1980 A 

2018 

4.1 POLICIAMENTO MODULAR 

Criado no final da década de 1970 pelo então Maj. QOPM Ângelo Rogério 

Bonilauri, o Sistema Modular de Policiamento Urbano (SMPU) representa um dos 

grandes marcos não somente na segurança pública do Estado do Paraná, mas 

também do país. O modelo, por seu grau de ineditismo, acabou por se espraiar por 

diversos Estados e, até hoje, provoca na população um sentimento nostálgico quanto 

à sua eficiência e grau de proximidade social. 

De acordo com Souza (2007b, p. 41), na época da implantação do 

policiamento modular, essa mudança se revelou extraordinária, pois, “nas duas 

décadas que antecederam, a população não podia nem passar em frente dos quartéis, 

e a partir de 1980 a PMPR estava próxima de cada cidadão”. 

O policiamento modular somava-se ao modelo então vigente, de atuação de 

radiopatrulha, criada pela Lei n. 5.797, de 24 de junho de 1968. Na PMPR, a atividade 

de radiopatrulha originalmente integrou o Regimento Coronel Dulcídio, oficialmente 

instalado em 6 de março de 1969, sendo que em 10 de agosto de 1971 foram iniciadas 

as atividades do Corpo de Policiamento Radiomotorizado (CPRM). O CPRM perdurou 

até 1976, sendo que, com a edição da Lei Estadual n. 6.774/76 (Lei de Organização 

Básica da PMPR), o patrulhamento motorizado foi incorporado às diversas unidades 

operacionais criadas (BONDARUK; SOUZA, 2004). 

Segundo Bondaruk e Souza (2004, p. 28), o sistema modular “[...] procurava 

fazer uma descentralização do serviço policial, através da distribuição de recursos 

humanos e materiais da Polícia Militar em pontos estratégicos, para a melhor 

prestação de serviços à comunidade [...]”. Conforme os autores, o SMPU “era sem 

dúvida a primeira experiência da Polícia Comunitária do Brasil” (BONDARUK; SOUZA, 

2004, p. 28). 

Em entrevista concedida a Souza (2007b, p. 43), o idealizador do modelo 

afirmava que “o SMPU atendia a todas as variáveis do policiamento urbano, não 

atendia à doutrina do exército francês, que era voltada para quem carregava 

metralhadora, quem atirava, quem municiava”. Assim, o SMPU caracterizava-se como 
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um modelo inovador, especialmente voltado ao cidadão, compreendido como “cliente” 

da polícia. 

No âmbito da PMPR, o SMPU foi regulado pelo contido no Boletim Geral n. 

68, de 10 de abril de 1980, e pela Diretriz do Comando-Geral n. 104/81, de 9 de junho 

de 1981, que versava sobre a “Implantação dos Postos de Policiamento Modular”. 

Em entrevista concedida a Souza (2007b), derivada do trabalho de conclusão 

do CSP intitulado Sistema de policiamento ostensivo particularizado por áreas, o 

então Cel. PM RR Bonilauri apresentou as linhas gerais do que viria a ser o SMPU: 

 

O Sistema Modular de Policiamento Urbano apresenta como premissa 
básica, que o policiamento ostensivo em áreas urbana, para ser eficaz frente 
ao aumento contínuo da criminalidade e da violência deve ser executado por 
grupos operacionais reforçados, que atuem mediante revezamento, de força 
a cobrir sempre uma mesma área diuturna e ininterruptamente. 
Esta forma de atuação, evidentemente, a única que realiza o maior grau 
possível de presença preventiva sobre uma área, pois o cobre por 24 horas. 
O efetivo maior por turno, em número de homens comparativamente às 
radiopatrulhas, capacita para ações repressivas imediatas, de alto impacto, 
quando a situação assim o exigir. (SOUZA, 2007b, p. 102)  

 

De acordo com o Cel. Bonilauri, o Módulo de Policiamento Urbano era 

composto do seguinte conjunto operacional: 

 

a) Uma guarnição correspondente ao efetivo de um pelotão orgânico da 
Companhia de Policiamento Urbano da OPM da área. Os quadros das 
OPM seriam organizados nos moldes do sistema constituindo o pelotão 
de policiamento urbano por um Grupo de Comando normal, quatro grupos 
operacionais para revezamento nos turnos de serviço, e mais um grupo 
de recompletamento para alocar pessoal de reserva destinado a 
completar as faltas que ocorressem no turno de serviço, fazendo com que 
o grupo sempre trabalhasse com o efetivo completo; 

b) Um posto policial padrão, com as cores das viaturas operacionais, 
ostensivo, para facilitar a identificação pela clientela; 

c) Recursos técnicos e materiais, de transporte, comunicação, armamento, 
etc, [sic] – conforme as disponibilidades orçamentárias e planejamento da 
Seção de Operações da OPM, desde que condizente com as diretrizes do 
Estado Maior. (SOUZA, 2007b, p. 102) 

 

No âmbito normativo da PMPR, a Diretriz do Comando-Geral n. 104/81 tinha 

como finalidade dotar a Corporação do efetivo necessário para implantar 80 postos 

de policiamento modular, previstos no biênio 1981-1982 (PARANÁ, 1981). 

Segundo o documento, a primeira fase contemplava a instalação de 42 postos 

em 1981, dos quais 12 em Curitiba, 2 na região metropolitana da Capital e 28 em 

cidades do interior do Estado. Para o ano de 1982, seriam instalados 38, dos quais 4 
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na região metropolitana, 34 em cidades do interior, além de eventuais 

complementações dos postos implantados em 1981. 

Apesar da previsão da Diretriz do Comando-Geral n. 104/81 (PARANÁ, 1981), 

com o escopo de dotar a Corporação do efetivo necessário para a implantação dos 

módulos, já havia sido inaugurado o 1.º Posto Policial de Socorro Familiar, do novo 

sistema modular da PMPR, em março de 1980, na Rua Salgado Filho, em Curitiba/PR 

(SOUZA, 2007b).  

Em entrevista concedida a Souza (2007b, p. 106), o Cel. Kretschmer aponta 

que “o Sistema Modular de Policiamento Urbano, SMPU, foi um dos tipos de 

policiamento ostensivo que mais foi de encontro às aspirações da população”. Para o 

oficial, “os princípios de aplicação do policiamento modular, sob o ponto de vista da 

população, eram excelentes, desde que fossem os efetivos dimensionados e os 

recursos materiais necessários, de forma adequada para aquela região” (SOUZA, 

2007b, p. 106). 

O Cel. Kretschmer faz um relato sobre a implantação dos módulos: 

 

Eu acompanhei bem essa coisa de implantação dos módulos, a partir de 
1982, 1983, já no governo Richa, com o secretário Haj Mussi, criou-se na 
SESP uma assessoria de relações públicas com a comunidade, e o que a 
comunidade queria era módulo. 
Num primeiro momento os módulos foram projetados tecnicamente, a partir 
de um segundo momento a PMPR não teve força para impor as condições 
técnicas e foram redimensionados os objetivos iniciais, de 16 já se passou 
para 67 módulos, aí já sem o efetivo necessário, não digo nem o ideal. 
Com o passar do tempo passou-se a ter um policial cuidando das instalações 
físicas do módulo, e a comunidade construindo mais módulos, e a PM 
ocupando. (SOUZA, 2007b, p. 107) 

 

Sobre a implantação do programa, o idealizar do SMPU, Cel. Bonilauri, 

também relatou: 

 

A implantação (parcial e sem as condições planejadas) do Sistema Modular 
em Curitiba não apresentou nenhuma dificuldade, visto que o Comando da 
Corporação contava com todas as condições ofertadas pelo Governo do 
Estado através da Secretaria de Segurança Pública, que tinham o máximo 
interesse em apresentar uma proposta inovadora de forte impacto, para uma 
população carente de segurança. Infelizmente, o que ocorreu, foi falta de 
vontade política em nível de Comando da Corporação, para refrear as 
distorções e corrigir os erros decorrentes de uma implantação atropelada e 
extemporânea, efetuada para atingir objetivos políticos do momento, sem a 
observação da metodologia, das ações preparatórias, da preparação do 
pessoal prescritas no plano original. (SOUZA, 2007b, p. 103-104) 
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O tema do SMPU também foi estudado pelo então Cap. QOPM Geraldo Luiz 

Mattke, como trabalho monográfico, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) 

na Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), em 1995. 

Com o objetivo inicial de reativar o policiamento modular, ao final do trabalho 

o autor refutou sua hipótese, aderindo, assim, aos estudos da PMESP, que 

direcionavam seus esforços operacionais para a atividade de radiopatrulha (MATTKE, 

1995). 

Mattke (1995, p. 118) aponta as principais falhas na implantação do sistema 

modular: 

 

Na prática, o Sistema Modular comprovou ser, no início, de fato, um sistema 
moderno, bem estruturado, e eficaz no policiamento ostensivo urbano. Teve 
a quase totalidade das suas vantagens doutrinárias comprovadas, quer 
quanto à eficácia, quer quanto à aceitação pública. 
[...] no aspecto gerenciamento, a falta de efetivo, material e equipamento do 
sistema, bem como a escassez de recursos financeiros. Estes problemas de 
gerenciamento foram causados principalmente pela ingerência política, pois 
na medida em que os postos eram inaugurados, outros não constantes do 
projeto original foram construídos aleatoriamente, principalmente durante os 
períodos eleitorais, e muitas vezes com recursos da própria comunidade e 
auxiliados por empresários locais. 

 

Assim, o oficial conclui que: 

 

Com a disseminação dos postos, a Corporação não acompanhou a demanda 
em razão das dificuldades de orçamento para a manutenção física dos 
imóveis e disponibilidade de pessoal. 
Em consequência, os postos foram dotados de reduzido efetivo para um 
grande número de postos fixos, ocasionando imobilização considerável de 
policiais militares como atendentes de populares circunvizinhos e na 
vigilância das instalações e equipamentos contra os furtos e depredações a 
que ficaram sujeitos aqueles imóveis. (MATTKE, 1995, p. 118) 

 

Sobre o policiamento modular, foi entrevistado neste estudo o Cel. PM Ref. 

Justino Henrique de Sampaio Filho, oficial já inativo desde o ano de 2002 que, 

enquanto no serviço ativo, foi Comandante dos dois Comandos Intermediários5 

existentes antes da reestruturação conferida pela Lei Estadual n. 16.575, de 28 de 

setembro de 2010. Na década de 1980, o Cel. Justino atuava no interior do Estado, 

entretanto acompanhou o processo de implantação e declínio do policiamento 

modular, principalmente a partir de seu retorno à Capital, em 1986. 

                                            
5 Comando do Policiamento da Capital (CPC) e Comando do Policiamento do Interior (CPI). 
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De acordo com o Cel. Justino, a partir da atuação setorizada da PMPR, por 

meio da fixação de efetivos em módulos,  

 

[...] num determinado momento, as pessoas começaram a ver policiamento 
na sua região, coisa que não tinha, não era sistematizado, pois só tinha o 
Batalhão de Guardas, que fazia o policiamento ostensivo, e o 13 [13.º 
Batalhão de Polícia Militar], que era o CPRM, que fazia radiopatrulha, então 
se sistematizou o policiamento ostensivo nas áreas. (SAMPAIO FILHO, 2018) 

 

De acordo com o Cel. Justino, “a polícia saiu de dentro do quartel e foi pra 

esses pontos” (SAMPAIO FILHO, 2018). Segundo ele, o grande fator de insucesso, 

tanto nessa quanto em outras políticas, é a falta de uma preparação para a 

implantação dessas políticas: 

 

[...] sendo sistemático na polícia criar atividade nova sem recurso novo; isto 
é o grande fator de falha dessas políticas, você cria um sistema novo, mas 
você não bota um recurso novo, você esvazia recursos que já estão aplicados 
em outras áreas, debilitando lá; não faz direito aqui, porque a estrutura não é 
bem montada, e fragiliza aquilo que de certa forma estava funcionando. 
(SAMPAIO FILHO, 2018) 

 

Segundo o Cel. Justino (SAMPAIO FILHO, 2018), “o módulo foi exatamente 

isso”. Conforme narra o oficial, “como deu esta sensação de segurança, uma coisa 

nova, viaturas nos bairros, virou o frenesi na população”. 

O entrevistado relata que “os conselhos comunitários nos bairros começaram 

a construir módulos, e vinha uma comissão no gabinete do Comando entregar a chave 

do módulo que eles tinham construído; chegou uma hora que não deu mais e explodiu” 

(SAMPAIO FILHO, 2018).  

Por necessidades diversas, foram sendo tirados policiais, não havendo 

também reposição de viaturas, e “chegou uma hora que tinha um módulo com um 

PM”, o [PM] ia lá, assumia o serviço e ficava lá sentado, porque não tinha viatura [...]” 

(SAMPAIO FILHO, 2018). 

O Cel. Justino menciona que o modelo foi formulado pela própria Corporação 

e foi levado ao governo. De acordo com o oficial, “tinha um cronograma, mas o 

governo, por questões de natureza político-eleitoral, atropelou o cronograma de 

implementação e não incluiu gente nova, não comprou viatura nova, [...] o sistema 

explodiu”. Segundo o entrevistado, “era pra ser um projeto pra ser implantado em 10 

anos, mas foi implantado em 1 ano e meio, 2 anos” (SAMPAIO FILHO, 2018). 
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4.1.1 SMPU: análise dos momentos da formação da política pública 

 

4.1.1.1 SMPU: montagem da agenda 

 

Conforme relatado, o policiamento modular surge a partir de estudos do já 

falecido Cel. Ângelo Rogério Bonilauri. A proposta tinha premissas inovadoras, de 

descentralizar a atuação da Corporação, aproximando a PMPR da população nos 

bairros, tendo como local de atuação os chamados módulos policiais. 

Segundo diversos relatos, a inserção do problema público na agenda foi uma 

provocação da própria PMPR, a partir de estudos desenvolvidos por integrantes de 

seus quadros, notadamente o Cel. Bonilauri, cuja gênese foi o trabalho denominado 

Sistema de policiamento ostensivo particularizado por áreas (SOUZA, 2007b). 

Segundo Souza (2007b), apesar da controvérsia quanto à inspiração do 

modelo – que, em entrevista com o Cel. PM Ref. Wilson Odirley Valla, teriam sido os 

kobans japoneses –, na visão do idealizador, o projeto foi baseado nos postos de 

trânsito integrados. 

Diante disso, observa-se que a PMPR teve um papel preponderante na 

colocação do problema na agenda, quando rompeu com a lógica do efetivo 

aquartelado e da exclusiva atividade de rádio-ocorrência para uma maior inserção 

social, mediante a atuação mais próxima da população, tendo como base física o que 

se denominou de módulo policial. 

 

4.1.1.2 SMPU: tomada de decisão política 

 

A partir das alternativas formuladas e do desenho do projeto, o SMPU foi 

levado à chefia do Poder Executivo em 1980, quando, então, Ney Aminthas de Barros 

Braga (mandato 1979-1982) governava o Estado. 

A proposta, por seu caráter inovador, foi acatada pelo Governador Ney Braga, 

que determinou sua implantação. Assim, foi inaugurado em 29 de março de 1980, na 

esquina da Avenida Salgado Filho com a Rua Francisco H. dos Santos, o primeiro 

Posto Policial de Socorro Familiar. 

Nesse sentido, apesar da decisão tomada pelo Chefe do Poder Executivo, 

pelo menos num primeiro momento a PMPR teve um papel de destaque, na medida 

em que foi acatada a sua proposta, que reformulava de maneira sensível a estrutura 
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operacional vigente, em parte aquartelada e em parte voltada ao radiopatrulhamento 

em resposta a incidentes.  

 

4.1.1.3 SMPU: implementação da política 

 

Os estudos para a implementação do SMPU foram desenvolvidos no final da 

década de 1970, e, como já mencionado, o primeiro módulo policial foi instalado em 

Curitiba, na Rua Salgado Filho, em março de 1980. 

A instalação do primeiro Posto Policial de Socorro Familiar foi retratada pelo 

então Comandante-Geral da PMPR, Cel. Art. QEMA Manoel Abreu de Moraes (4 maio 

1979-29 dez. 1980), no Boletim-Geral (BG) n. 068, de 10 de abril de 1980. No BG, o 

oficial faz um breve relato do ato oficial, além de transcrever seu discurso proferido no 

evento, cujos principais trechos seguem abaixo: 

 

Foi extremamente gratificante e de grande significado operacional para este 
Comando poder estar às solenidades realizadas em 29 Mar 80, por motivo 
da inauguração do primeiro posto policial de socorro familiar, do novo sistema 
de policiamento urbano da Polícia Militar do Estado. 
O Posto Policial de Socorro Familiar da PMPR localizado na esquina da Av. 
Salgado Filho com a rua Cel. Francisco H. dos Santos, e recém-inaugurado, 
contou, contou com as presenças ilustres, entre outras autoridades, do 
Exmos. Srs. Ney Aminthas de Barros Braga, Governador do Estado; Gen. 
Harry Alberto Schnardorf, Inspetor Geral das PM; Jaime Lerner, Prefeito 
Municipal; Luiz Alberto Gomes, Chefe da Casa Civil do Governador; Cleto de 
Assis, Secretário da Comunicação Social do Governo; ex-Secretários de 
Segurança e ex-Comandantes da PMPR convidados; Dr. Luiz Chemim 
Guimarães, Diretor da Polícia Civil; Representantes do Ministério Público, EM 
da PM, Cmts. CPC e CCB, Cmts. de Batalhões da Capital e do Interior, oficiais 
da reserva e reformados da PM e grande número de oficiais e praças da 
Corporação.  
[...] 
Ao iniciarmos em maio de 1979 nossas funções de Comandante-Geral da 
Polícia Militar do Estado buscamos, desde logo, um contato com nosso 
Governador para obter através de sua larga experiência, uma orientação 
segura, bem como uma definição de objetivos a serem conquistados. Em 
decorrência daquele contato e após análise do momento, constituí um Grupo 
de Trabalho de alto nível, integrado por homens de espírito jovem, capazes 
de – a partir de uma ideia nova – elaborar todo um sistema que viesse a 
revolucionar conceitos e tipos de policiamento ostensivo já gastos em sua 
eficiência. Tal grupo constituído por oficiais destemidos e entusiastas, 
enfrentou a passividade, o conformismo, a descrença mesmo de muitos e 
lançou-se com todo seu destemor, toda inteligência a amor à profissão de 
busca de novas metas e objetivos que vencessem o círculo vicioso da 
ineficiência e da incompreensão, da rotina asfixiante e improdutiva. 
Elaboraram eles, o que chamamos de um Novo Sistema de Policiamento 
Urbano, o qual se traduz por ensejar um policiamento  padronizado, gerador 
de princípios doutrinados e, capaz de equacionar e resolver, dentro do 
possível, os problemas psicossociais e operacionais que vêm prejudicando a 
eficiência da Corporação, bem como propiciar a formação de uma nova 
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mentalidade policial, ativada no sentido de combater criminalidade, com 
ênfase na prevenção, através da vigilância permanente e da capacidade de 
detecção de agentes delituosos da área. 
O sistema baseia-se na implantação e na ativação de conjuntos táticos 
denominados Módulos ou Postos Policiais, com capacidade de atenção 
ininterrupta no policiamento diuturno de uma área de cobertura a lhes ser 
atribuída. 
[...] 
Inaugura, pois, hoje o Sr. Governador o primeiro de um total de 64 postos a 
serem construídos em Curitiba até fins de 1982. 
[...] 
Realizamos, igualmente, exposições ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança, 
Cel. Haroldo Ferreira Dias e em seguida ao Exmo. Sr. Govenador do Paraná 
que, reconhecendo méritos em tal trabalho, determinou providências 
necessárias no sentido de facilitar sua execução. A partir daí buscamos 
contato com o Sr. Prefeito Municipal, o arquiteto Jaime Lerner, homem de 
ideias novas e arrojadas que prontamente colocou o IPUC [sic] à disposição 
para um trabalho conjunto a fim de que a construção dos Postos se 
harmonizasse às linhas urbanísticas da Capital.  
[...] 
Com muita justiça houve por bem o Exmo. Sr. Governador, atendendo minha 
sugestão, agraciar com a Medalha de mérito aos 5 Oficiais da Polícia Militar 
que, integrando o Grupo de Trabalho, foram os responsáveis diretos pela 
elaboração dos Planos de Ação do novo sistema. Ao encerrar dirijo-me aos 
demais camaradas da Polícia Militar, com a firme convicção de que deles 
exclusivamente dependerá a sucesso ou não deste novo Sistema. Um 
Comandante não faz tudo o que quer, mas sim o que pode, e seu entusiasmo 
é a medida exata da capacidade profissional de seus subordinados. 
(PARANÁ, 1980, p. 1-12) 

 

De acordo com a programação da PMPR, para o biênio 1981-1982 foi prevista 

a instalação de outros 80 postos de policiamento. A Diretriz do Comando-Geral n. 

104/81 (PARANÁ, 1981) estipulava um cronograma de inclusão ou remanejamento 

de efetivo voltado à implantação desses 80 postos, sendo necessários, para o 

adequado funcionamento do SMPU, 80 Segundos-Tenentes, 80 Segundos-Sargentos, 

400 Terceiros-Sargentos, 480 Cabos e 1.680 Soldados. Ou seja, o efetivo necessário 

para o biênio 1981-1982 era de 2.720 militares estaduais, o que, segundo diversos 

relatos apontam, não foi preenchido.    

Entretanto, diante do “frenesi” da população relatado pelo Cel. Justino, 

principalmente por uma mudança de orientação da PMPR, não mais aquartelada, mas 

disposta nos bairros em pontos fixos de fácil acesso ao cidadão, as próprias 

comunidades passaram a construir os módulos (SAMPAIO FILHO, 2018). 

Aliado a isso, o sucesso experimental do programa levou a uma 

descoordenada e acelerada expansão, cujo viés político desatendeu aos critérios 

técnicos, gerando dificuldades que viriam a descaracterizar o planejamento inicial da 

Corporação, provocando a consequente desativação dos postos de policiamento 

(SOUZA, 1996). 
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Em entrevista a Souza (2007b, p. 104), o Cel. Bonilauri afirmou que o principal 

problema, no entanto, foi de caráter interno: 

 

Pior ainda, a ação demagógica e eleitoreira por Comandantes que detinham 
interesses políticos, prosseguiu de forma suicida para o Sistema, mediante 
uma série desmesurada de implantações de postos, desvinculados de 
qualquer estrutura organizacional ou orçamentária, guarnecidos por um ou 
dois homens sem comando, algumas horas por dia, excluindo qualquer 
possibilidade de uma reimplantação nas bases programadas inicialmente, e 
decretando o triste fim de uma aspiração honesta e idealista, de colocar a 
Polícia Militar no mais alto nível de confiança e orgulho da população 
paranaense, na área da segurança pública. 

 

Aliado ao fator político, a Corporação também foi uma das responsáveis pelo 

declínio do modelo, seja por resistências internas, seja por inúmeras distorções, como 

apontada o Cel. Bonilauri: 

 

[...] foi falta de vontade política em nível de Comando da Corporação, para 
refrear as distorções e corrigir os erros decorrentes de uma implantação 
atropelada e extemporânea, efetuada para atingir objetivos políticos do 
momento, sem a observação da metodologia, das ações preparatórias, da 
preparação do pessoal prescritas no plano original. (SOUZA, 2007b, p 104) 

 

Tortato (2001, p. 92) também apresenta possíveis causas do declínio do 

SMPU, que não se resumiram às da seara política: 

 

Os módulos policiais-militares, em Curitiba, diante da absoluta falta de 
preparação e conscientização dos PM empenhados no sistema, enfrentou 
severas resistências do público interno, com ênfase daqueles designados a 
servir de atendente, plantão ou segurança física da unidade modular. Por sua 
vez, mesmo com a boa intenção de se estabelecer uma filosofia de maior 
aproximação da Polícia Militar com a comunidade, em razão da demanda de 
serviço, associada à já ressaltada falta de qualificação técnico-profissional do 
PM, as guarnições operacionais dos módulos eram empregadas como “mais 
uma radiopatrulha”, exercendo, prioritariamente, o “tradicional modelo 
profissional de polícia”.  

 

Somadas às justificativas apresentadas, Tortato (2001, p. 93) indica ainda: 

 

[...] outros dois grandes reveses condenaram à morte o SMPU: a rotatividade 
de comando nos diversos escalões, provocando solução de continuidade nos 
programas e projetos que estão sendo desenvolvidos; e a ingênua pretensão 
no sentido de minimizar os problemas de Segurança Pública a curto prazo. 

 

Não obstante a paulatina diminuição do programa, até seu efetivo 

encerramento, verifica-se que a PMPR foi a responsável pela implantação do SMPU, 
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sendo uma das mais longevas políticas públicas de segurança já desenvolvidas e que 

até hoje integram as agendas dos governos e o ideário da população. 

Em profunda pesquisa sobre a participação comunitária na segurança pública, 

a partir das experiências das associações de moradores em Londrina, Cieslak (2002, 

p. 36) sintetiza as reinvindicações dos moradores de todas as regiões daquele 

município: “maior presença policial, através de rondas periódicas e a instalação de 

módulo policial no bairro”, ou mesmo a “[...] instalação de um módulo policial nos 

limites dos bairros” (CIESLAK, 2002, p. 38). 

Da pesquisa de Cieslak, ficou demonstrado que, no ano de 2002, ou seja, 

mais de 20 anos após o lançamento do SMPU, o módulo policial ainda repercutia 

positivamente nas comunidades, como uma política pública que atendeu aos anseios 

sociais.  

Em 2010, durante campanha para o governo do Paraná, o futuro eleito, 

candidato Carlos Alberto Richa, apresentou como uma de suas plataformas para a 

segurança pública a reativação do policiamento modular.  

Em matéria da Gazeta de Povo de 3 de outubro de 2010, publicada logo após 

o resultado do pleito que elegeu Carlos Alberto Richa no primeiro turno, foram 

destacados os principais compromissos de campanha, entre os quais a reativação dos 

módulos de policiamento: 

 

- Em 2011, ativar 36 módulos policiais em Curitiba, 12 em Londrina e 6 em 
Foz do Iguaçu. 
- Em 2012, ativar mais 18 módulos em Curitiba, 3 em Londrina e 6 módulos 
em outras cidades populosas. Em 2013, ativar mais 18 módulos em Curitiba 
e 4 nas cidades com mais de 50 mil habitantes. 
- Em 2014, fazer com que Curitiba seja a primeira cidade do Brasil a ser 
atendida exclusivamente por policiamento comunitário, totalizando 
aproximadamente 387 módulos que utilizarão 12 mil policiais militares (50% 
do efetivo em 2014). (PROMETEU TEM DE CUMPRIR!, 2010, on-line) 

 

Também em matéria da Gazeta do Povo, assinada pelos jornalistas Diego 

Ribeiro e Fernanda Trisotto em 13 de janeiro de 2011, o título é direto: “Novo comando 

da PM no PR anuncia retorno dos módulos policiais.” A matéria, decorrente de 

entrevista coletiva concedida pelo então Comandante-Geral empossado, Cel. QOPM 

Marcos Teodoro Scheremeta, anuncia a volta dos módulos policiais, os quais seriam 

“espalhados pela cidade assim como são os postos de saúde: em bairros referenciais, 

para atender aos moradores de uma região”. 
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Conforme se observará mais adiante por ocasião do estudo do Programa 

Paraná Seguro, a proposta inicial de reativação dos módulos foi substituída pelas UPS 

e por módulos móveis, o que não retira, entretanto, o caráter emblemático do SMPU, 

que integrou projetos políticos exitosos em termos de aceite popular. 

De acordo com o idealizador do projeto, Cel. Ângelo Bonilauri, “o módulo é 

sensacional, se tiver recursos então” (SOUZA, 2007b, p. 105). 

4.2 PROJETO POVO I 

4.2.1 O declínio do SMPU e o surgimento do Projeto POVO 

 

Em estudo realizado por ocasião do CAO na PMESP, Pazinato (1995) 

apresentou as linhas gerais dos motivos que redundaram no surgimento do Projeto 

POVO, implantado em outubro de 1993, em substituição ao fadigado policiamento 

modular. 

Segundo o autor, o projeto foi impulsionado pelo Comando do Policiamento 

da Capital (CPC), em função de três fatores básicos: 

 

1. Necessidade por parte do Comando do Policiamento da Capital em dar 
uma pronta resposta aos anseios da comunidade curitibana, em termos de 
melhores condições de segurança; 
2. Sucateamento do Sistema de Policiamento Modular, que passaram a 
denominar-se Postos de Policiamento Ostensivo, nos quais as instalações 
físicas (Módulos) se apresentavam em total estado de precariedade e não 
existia previsão orçamentária para efetivação de consertos, reparos ou 
mesmo reformas; aliado a isso, a corporação tinha suporte para manter 
apenas um PM, por turno de serviço, em cada Módulo Policial, o qual limitava-
-se a cumprir o papel de segurança física das instalações e informante; 
3. Reduzido número de viaturas de radiopatrulha para atendimento de 
ocorrências, o que acarretava na elevação do índice da demanda reprimida 
e do tempo para atendimento ao solicitante. (PAZINATO, 1995, p. 90) 

 

Idealizado pelo Comandante do Policiamento da Capital na época, o Cel. 

QOPM Sérgio Itamar Alves, esse projeto era representado, segundo Waldemar (1994, 

p. 32), pelo trinômio: “policial treinado, comunicação, viatura especial.” 

Também em estudo sobre o Policiamento Ostensivo Volante (POVO), 

Waldemar (1994) destacou o projeto como uma alternativa ao modelo de policiamento 

modular. O autor entendia que o policiamento modular deveria “[...] ser reativado, mas 

dentro de uma nova dinâmica adequada aos novos tempos, à vontade do povo e ao 

‘modus operandi’ dos infratores da lei” (WALDEMAR, 1994, p. 26). 
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Waldemar (1994, p. 27) apontou como antecedente ao Projeto POVO o 

processo de enfraquecimento dos chamados módulos policiais militares, em face da 

“carência de recursos humanos, materiais e financeiros, todos decorrentes da crise 

que se [atravessava]”. Assim, apesar de um anseio das comunidades de bairro, os 

módulos não vinham sendo ampliados, mas, pelo contrário, reduziam-se, deixando 

parcela da população desprotegida. 

4.2.2 Linhas gerais do Projeto POVO 

Por meio do Estudo de Estado-Maior n. 01/93 (PARANÁ, 1993), de 12 de abril 

de 1993, de lavra do então Chefe da PM/3, Ten.-Cel. QOPM Valdemar Kretschmer, 

foram apresentadas as linhas iniciais do programa que viria a ser um dos marcos na 

segurança pública, durante o primeiro mandato do Governador Roberto Requião de 

Mello e Silva (1991-1994). O estudo voltou-se a assessorar o Comando-Geral da 

Corporação quanto à “tomada de decisão relativa à operacionalização do Sistema de 

Módulos Móveis Programáveis – Projeto ‘POVO’ – Policiamento Ostensivo Volante” 

(PARANÁ, 1993).  

O Projeto POVO consistia na “alocação de uma viatura Kombi (transporte de 

pessoal – sem xadrez) com dois patrulheiros, apoiados por dois motociclistas, em 

cada bairro de Curitiba, num total de 75 bairros” (PARANÁ, 1993, p. 1). 

De acordo com o Estudo de Estado-Maior (PARANÁ, 1993), as viaturas 

seriam identificadas com o nome do bairro, além de conter a inscrição do número de 

telefone celular disponibilizado para a equipe, por meio do qual a Polícia Militar seria 

acionada pela população, o que, na percepção do Comandante do CPC, representava 

um importante passo na implantação da filosofia de polícia comunitária (SILVA; 

CABRAL, 1994). 

O programa previa que os policiais empenhados deveriam ser, 

preferencialmente, residentes no bairro de atuação, não havendo, assim, a 

rotatividade de profissionais, a qual acarretava na perda de identidade com a 

população local (PARANÁ, 1993). 

O documento de Estado-Maior informa que, para a execução do programa, o 

Governador do Estado teria autorizado a inclusão de 600 militares estaduais, dos 

quais 540 masculinos e 60 femininos. Aliado à contratação de pessoal, foi prevista a 

aquisição de 100 veículos Kombi, 150 motocicletas, 150 rádios VHF/HT 
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(motocicletas), 100 telefones celulares (viaturas) e 100 rádios VHF/FM móveis para 

as viaturas (PARANÁ, 1993). 

No que tange ao emprego operacional, notadamente quanto ao acionamento 

das equipes para o atendimento de ocorrências, o documento destaca que se daria 

de três formas: 

“1) Solicitação direta da população (telefone celular e pessoalmente); 

2) Por iniciativa do Comandante da Guarnição; e 

3) Por acionamento do COPOM [Centro de Operações Policiais Militares], 

quando não houver outra viatura.” (PARANÁ, 1993, p. 2). 

O documento de Estado-Maior indicava os seguintes passos para a 

implantação do projeto: 

1.º) até 30 de junho de 1993, ocorreria o recrutamento de pessoal e a 

aquisição de meios (assim, de acordo com o Estudo de Estado-Maior, 

foi disponibilizado o prazo de 90 dias para o cumprimento dessa primeira 

etapa); e 

2.º) até 15 de julho de 1993, o sistema entraria em funcionamento. 

De acordo com o documento, os objetivos do programa alinhavam-se com a 

missão constitucional da Polícia Militar, de realizar a polícia ostensiva e preservar a 

ordem pública, atendendo às seguintes diretrizes do Comando-Geral: 

 

1) Prevenir é a finalidade básica da PMPR; 
2) Atender as ocorrências no menor tempo possível; 
3) Integrar a PM com a comunidade; 
4) Prestar assistência supletiva à população; 
5) Ampliar a segurança objetiva, através da presença continuada do 

policiamento ostensivo; 
6) Aumentar a segurança subjetiva, proporcionando sensação de proteção e 

atendimento imediato; e 
7) Usar a criatividade para otimizar os recursos. (PARANÁ, 1993, p. 2-3) 

 

Um dos pontos observados no Estudo de Estado-Maior foi a falta de definição 

quanto a alguns aspectos do programa, destacando-se: 

a) o regime de escala de serviço a ser desencadeado, o que gerava 

resistência na tropa, podendo assim comprometer o programa; 

b) as condições para a implantação do sistema, o que exigia um efetivo de 

1.200 policiais militares, sendo que o governo do Estado havia autorizado 

a inclusão de metade desse pessoal. Assim, com apenas 600 policiais, 

não seria possível implantar o programa nos 75 bairros propostos; 
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c) a necessidade de se desenvolver programas de formação e 

especialização de pessoal. Na época, a Diretriz de Ensino n. 02/83 

estipulava, como carga horária mínima para a formação do soldado, 720 

horas/aula e seis meses de curso, o que não condizia com o prazo 

proposto para a implantação do programa. Ainda com relação à formação, 

outra preocupação dizia respeito à necessidade de emprego de 600 

motociclistas, sendo que, na época, o CPC dispunha de apenas 153 

motociclistas capacitados em seus quadros; 

d) havia, ainda, dúvidas quanto à definição das ações de supervisão do 

Sistema POVO, se ocorreria no âmbito das Unidades de área ou do CPC 

(PARANÁ, 1993). 

Quanto às vulnerabilidades do projeto, o Estudo de Estado-Maior indicava as 

seguintes: 

a) a falta de xadrez nas viaturas: as viaturas selecionadas para o programa, 

veículos VW/Kombi, não detinham um espaço específico de cela para a 

condução de detidos, o que motivou a preocupação no documento, 

sugerindo-se inclusive a sua substituição; nesse sentido, evidenciou-se 

uma possível resistência do governo, “por não ser simpático à medida, 

podendo inviabilizá-la” (PARANÁ, 1993, p. 19). Aliado à substituição dos 

veículos Kombi, o documento apresentava como alternativa mais 

adequada ao programa a aquisição, com urgência, de 30 viaturas novas, 

com cela, que se somariam às do Projeto POVO, sendo indicada a 

necessidade de “sensibilizar o Governador, que as [...] viaturas com cela 

[estavam] com vida útil vencida (mais de 5 anos de uso) e que a Polícia 

Militar [teria] que transportar preso de forma discreta e segura” (PARANÁ, 

1993, p. 20); 

b) o baixo rendimento das motocicletas devido ao clima de Curitiba, 

sugerindo-se a substituição de parte das motocicletas por carros; 

c) o emprego de telefone celular pelas praças, principalmente diante dos 

altos custos dessa telefonia no ano de 1993, bem como a eventual 

dificuldade de comunicação da população com a equipe ou mesmo de 

memorização de diversos números, a depender do bairro, diferentemente 

do 190; além disso, a quebra da doutrina da centralização de controle da 

FAOC (Ficha de Atendimento a Ocorrência). 
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Assim, como pode ser observado, o Estado-Maior realizou um minucioso 

estudo, apontando as características do programa e destacando, ainda, as principais 

vulnerabilidades, algumas das quais se efetivaram, conforme será exposto na 

sequência. 

4.2.3 Monitoramento e avaliação do Projeto POVO 

Silva e Cabral (1994), em estudo voltado ao monitoramento e avaliação 

operacional do POVO em Curitiba, fizeram uma extensa pesquisa sobre o 

desenvolvimento do projeto. Apresentaram uma vasta fundamentação teórica sobre a 

história dos kobans no Japão, seu método de trabalho e a interação policial militar 

com a população, principalmente sob a ótica da participação comunitária na 

administração local de segurança, como forma de redução da delinquência. 

Segundo os autores, o Projeto POVO teve como base o sistema de 

policiamento modular, e descreveram como “forma inteligente o fundamento coerente 

e lógico para a sua implantação” (SILVA; CABRAL, 1994, p. 15). Assim, entenderam 

o policiamento modular como o melhor referencial, ponto de partida para qualquer 

projeto. 

De acordo com o estudo, 30% da estrutura do policiamento modular foi 

aproveitada para o Projeto POVO, o qual foi concebido, segundo os autores, como 

“um tipo de policiamento suplementar ao Sistema de Policiamento Modular com novo 

conceito operacional” (SILVA; CABRAL, 1994, p. 16). 

Conforme relatam os autores, “as primeiras estações móveis de policiamento 

(EMP), ou seja, Policiamento Ostensivo Volante (POVO), foram inauguradas no mês 

de outubro de 1993” (SILVA; CABRAL, 1994, p. 22). Até o mês de março de 1994, 

Curitiba já contava com o projeto em 28 bairros.  

Como benefício do programa, destacam Silva e Cabral (1994, p. 23), “a 

integração com a comunidade desperta a consciência de que a soma dos potenciais 

PM/POVO é a maneira mais fácil de enfrentar os problemas da criminalidade”. 

A pesquisa foi realizada pouco mais de sete meses após a implantação do 

projeto, e dados iniciais indicavam a aceitação do programa pela população. Segundo 

expõem os autores,  

 



43 

 

Pessoas que não tinham antes contato com algum tipo de policiamento do 
Batalhão da área e que agora se sentem mais seguras pois sabem que a 
qualquer momento o policial comunitário passará em frente a sua casa e lhe 
confortará com pelo menos “Bom dia”, fazendo com que possa afastar do 
local qualquer tipo de atitude mais audaciosa de algum meliante e passando 
para aquela “comunidade” a sensação de segurança que o confortará. 
(SILVA; CABRAL, 1994, p. 26) 

 

Para a obtenção dessa conclusão, os autores aplicaram questionários para 

moradores dos bairros Jardim das Américas e Parolin, em Curitiba. Aliado a esse 

público alvo, Silva e Cabral (1994) realizaram também entrevistas com policiais 

militares atuantes na execução do projeto, bem como integrantes do Alto Comando 

da Corporação, dirigentes de órgãos de direção e de execução. 

Como discussão dos resultados e conclusões, Silva e Cabral (1994, p. 81) 

indicaram que a implantação do POVO gerou “[...] a necessidade de remanejamento 

de pessoal nos Batalhões para comporem as equipes das viaturas Kombi do referido 

projeto em razão do mesmo não possuir efetivo, em condições de serviço”, o que 

acarretou na supressão de outros programas de policiamento, como o TMA (Tático 

Móvel Auto) e o policiamento a pé. 

Outra constatação foi a utilidade da telefonia celular, o que gerava, por outro 

viés, uma preocupação quanto ao seu uso indevido, o que já tinha sido objeto de 

reflexão pela PM/3, por ocasião do Estudo de Estado-Maior n. 01/93 (PARANÁ, 1993).  

Outro dado destacado pelos autores, especialmente no que tange à 

efetivação do programa, foi com relação ao cronograma de implantação. Silva e 

Cabral (1994, p. 81) destacam que o cronograma “[...] não materializou-se face as 

grandes dificuldades de recrutamento de pessoal para a Polícia Militar, dado ainda ao 

fato de que o processo de recrutamento, seleção e formação é relativamente 

demorado, levando cerca de seis meses”. 

Assim, de acordo com os autores, “[...] o Projeto POVO sem efetivo disponível 

para a execução de seu mister e as autoridades policiais sofrendo pressão política, 

lançaram mão do efetivo de outros tipos de policiamento para efetivarem o mesmo” 

(SILVA; CABRAL, 1994, p. 81). 

Outro dado indicado pelos autores foi com relação à resistência do efetivo da 

corporação quanto ao veículo Kombi, sem cela para a condução de custodiados, o 

que foi sustentado por integrantes do Alto Comando como efetivamente proposital, 

visto que orientava o policiamento para um viés essencialmente comunitário, 

retirando-se assim o caráter eminentemente repressivo. Em entrevista, o 
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Comandante-Geral da época, Cel. QOPM Sérgio Itamar Alves, apontou que “a Kombi, 

não tendo xadrez, obrigará fatalmente o policial militar a praticar Polícia Comunitária” 

(SILVA; CABRAL, 1994, p. 87). 

Ainda a título de avaliação, Souza (1996) entrevistou o então Comandante do 

Policiamento do Interior, Cel. QOPM Valdemar Kretschmer, outrora responsável pela 

elaboração do Estudo de Estado-Maior n. 01/93, que orientou a decisão do Comando-

-Geral quanto à implantação do Projeto POVO.  

Dos trechos mais relevantes, o Cel. Kretschmer declara que a proposta do 

CPC teve acolhida pelo governo, tendo sido “bom em termos de mídia” (SOUZA, 1996, 

p. 130). Mas, apesar de “todo o respeito e admiração a quem idealizou, tinha uma 

série de vulnerabilidades técnicas” (SOUZA, 1996, p. 130), em que era prevista uma 

série de dificuldades, como a do telefone celular, em especial para a população “[...] 

guardar vários números com sete dígitos, ao passo que o número de telefone 190 

[era] conhecido de todos” (SOUZA, 1996, p. 131). Segundo relata o entrevistado, “e 

tem mais ainda o uso indevido, tanto para fazer quanto para receber ligações. No 

início tentou-se travar os telefones, mas a recepção de ligações continuou, e quando 

a população precisava o PM estava namorando” (SOUZA, 1996, p. 131).  

Como destaque, o entrevistado relatou que “já naquela época se previa que 

não daria certo, o que tinha de bom era o princípio, a premissa básica que deve ser 

essencial para qualquer atividade de polícia, a interação comunitária. Que cabe em 

qualquer lugar” (SOUZA, 1996, p. 132). 

Quanto ao Projeto POVO em si, o entrevistado encerra apontando que 

“politicamente foi viável, o Governador Requião comprou a ideia, mas os próprios 

recursos do projeto o inviabilizaram” (SOUZA, 1996, p. 132). 

Outra entrevista que esclarece pontos acerca do surgimento do Projeto POVO 

foi realizada por Souza (1996) com o então Cap. QOPM José Ramirez Júnior, ex-

-assessor do Comandante do Policiamento da Capital e do Comandante-Geral. De 

acordo com o entrevistado, a ideia do Projeto POVO “surgiu de uma ‘blitz’ montada 

pelo CPC, na curva do tomate”, em que o Governador Roberto Requião passaria em 

retorno de uma viagem. “Em chegando, o Governador, ao local, parou para uma 

inspeção de cortesia e percebendo a dificuldade de comunicação via rádios 

transceptores, ofereceu seu próprio telefone celular para resolver momentaneamente 

a dificuldade” (SOUZA, 1996, p. 137).   
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De acordo com o relato, o Governador teria determinado ao Comando do CPC 

que “pedisse” os aparelhos e linhas necessárias para fazer frente à demanda, 

suprindo assim a deficiência de comunicação.  

O entrevistado ainda relatou que, na mesma operação, o Governador notou a 

constante saída de viaturas para atendimento de ocorrências em bairros próximos, ao 

que questionou o Comando-Geral quanto ao real número de viaturas e necessidades 

de atendimento. Diante disso, “após alguns diálogos, [o Governador] determinou, 

pessoalmente, ao Sr. Coronel Comandante do CPC a elaboração imediata e urgente 

de um ‘projeto’ que amenizasse a situação, alocando uma viatura em cada bairro da 

cidade, equipada com rádio e telefone celular” (SOUZA, 1996, p. 137, grifo do autor).  

A partir disso, o CPC foi incumbido de, num curto período de tempo, 

apresentar o projeto, que foi liderado pelo então Capitão Sarmento (SOUZA, 1996). 

Por fim, sobre o Projeto POVO, é importante trazer o resultado de pesquisa 

de Lazzarotto (2012, p. 45), que, em entrevista obtida com o ex-Comandante-Geral 

Cel. Roberson Luiz Bondaruk, obteve as percepções do oficial, no sentido de que  

 

O Projeto POVO não teve suas bases nos princípios da Polícia Comunitária. 
Isto porque foi uma decisão política, não técnica, pela qual o efetivo foi 
instalado nos bairros sem a devida qualificação, ainda que alguns dos 
componentes tivessem frequentado o curso até então ofertado. Também 
porque os policiais não foram direcionados à solução de problemas com a 
participação da comunidade, mas continuaram com o policiamento tradicional 
de atendimento a rádio-ocorrências, de reação, de repressão. 
(LAZZAROTTO, 2012, p. 45) 

 

Ainda, no que diz respeito aos resultados do Projeto POVO, segundo Souza 

(2007b, p. 75, grifo do autor), 

 

Conforme apurado em 1996, o Projeto POVO (original) não foi avaliado pela 
administração estadual. Para retratar a aceitabilidade do Projeto POVO, 
utilizou-se em parte os dados da monografia Atendimento das 
radiocorrências no 12.º BPM - PMPR: comparativo do sistema modular 
de policiamento urbano e policiamento ostensivo volante. Foi realizada 
pesquisa Técnico-Científica com amostra do atendimento do POVO Santa 
Felicidade e do Módulo Policial da Praça Osório. 

 

Nesse sentido, apesar de incipiente, as deficiências do programa não 

sedimentaram as bases do policiamento comunitário e do próprio funcionamento do 

POVO, que, como se perceberá, foi descontinuado no governo seguinte. 
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4.2.4 Projeto POVO I: análise dos momentos da formação da política pública 

 

Conforme delimitado desde o início da pesquisa, o presente estudo destina-se 

a observar, a partir do referencial teórico das políticas públicas – e tendo como objeto 

de análise os principais programas e ações de policiamento –, o grau de participação 

da PMPR nos momentos da montagem da agenda, da tomada de decisão política e 

da implementação da política pública. 

Assim, os itens subsequentes se dedicarão a apontar, de acordo com os 

dados obtidos durante a pesquisa, a efetiva participação da PMPR, como ator social, 

em cada um desses momentos. 

Ressalte-se que essa metodologia será aplicada em cada programa a ser 

explorado, pelo que os fundamentos ora apresentados se estenderão a todas as 

políticas públicas expostas neste trabalho. 

 

4.2.4.1 Projeto POVO I: montagem da agenda 

 

Conforme já explorado, a montagem da agenda, como o primeiro momento 

do ciclo da política pública, revela-se como possivelmente o mais sensível, uma vez 

que desnuda a forma pela qual os problemas se tornam objeto de atenção dos 

governos. Assim, é nesse momento que um tema passa a ser objeto de análise, 

podendo materializar-se como uma futura política pública. 

Nesse contexto, ao observar os diversos relatos e documentos oficiais obtidos 

– os quais foram descritos anteriormente e também incluídos no Apêndice D –, fica 

evidente que o Projeto POVO surgiu num momento em que o programa de 

policiamento modular apresentava certo declínio, concomitante ao aumento dos 

anseios sociais por mais segurança pública, principalmente no município de Curitiba. 

Segundo os dados obtidos, a proposição partiu do então Comandante do 

Policiamento da Capital, que apresentou ao Governador do Estado as linhas gerais 

do programa. O então Governador, Roberto Requião, teria aderido à proposta da 

Corporação, entretanto agregou ao programa elementos como a viatura Kombi e o 

uso do telefone celular.  

Nesse sentido, vislumbra-se uma participação efetiva da PMPR, não obstante 

as críticas apresentadas por membros da Corporação em relação às vulnerabilidades, 

desde a sua origem identificadas. 
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4.2.4.2 Projeto POVO I: tomada de decisão política 

 

O momento da tomada de decisão política carateriza-se como aquele em que, 

diante das opções debatidas e examinadas, o curso oficial da ação é aprovado, 

decidindo-se por uma das alternativas propostas, seja no sentido de resolver o 

problema público evidenciado no momento da discussão da agenda ou mesmo no 

sentido da manutenção do status quo. 

Conforme atestam os documentos, seria necessário um contingente mínimo 

de 1.200 militares estaduais para suprir a proposição inicial do Projeto POVO, de 

cobrir com policiamento volante os 75 bairros da capital. Além disso, haveria a 

necessidade de recrutamento desse pessoal, com o consequente prazo de formação 

mínima de seis meses, bem como a aquisição de meios logísticos, para que o 

programa se estendesse ao inicialmente previsto. 

Conforme restou evidenciado a partir de entrevistas e demais relatórios 

insertos às pesquisas de avaliação, não houve o incremento de efetivo suficiente, o 

que acarretou na necessidade de remanejamento de pessoal de outras modalidades 

de policiamento para o novo projeto, gerando, assim, um efeito em cadeia de 

desmantelo de outros programas de policiamento, principalmente do policiamento a 

pé e de níveis mais elevados de reforço da malha protetiva, como os TMA.  

Assim, do obtido na pesquisa, o Chefe da 3.ª Seção do Estado-Maior (PM/3) 

relata que “o Comandante do Policiamento da Capital elaborou um projeto para 

implantação das estações de policiamento móvel, denominada POVO – Policiamento 

Ostensivo Volante, o qual foi apresentado ao Governador que aquiesceu a ideia e 

determinou sua implantação” (PARANÁ, 1993, p. 1).  

Diante disso, fica claro que a tomada de decisão política coube ao Chefe do 

Poder Executivo, que, partir da proposta inicial da PMPR, determinou a implantação 

do programa, bem como o uso do tipo específico de viatura e do meio de 

comunicação, de telefonia móvel celular. 

 

4.2.4.3 Projeto POVO I: implementação da política 

 

Esgotados os momentos anteriores, o policy-maker decidirá quanto à 

efetivação da decisão política, transformando-a em ação. Nesse momento, serão 
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elencados os recursos, designadas as pessoas e estabelecidas as regras para o 

desenvolvimento da política.  

Na época da elaboração do Estudo de Estado-Maior n. 01/93 (PARANÁ, 

1993), o Comando do Policiamento da Capital era o Comando Intermediário 

responsável pelos órgãos de execução em Curitiba e Região Metropolitana, sendo 

seu comandante o Cel. QOPM Sérgio Itamar Alves, que veio a se tornar Comandante-

Geral da PMPR em 2 de abril de 1994, sucedendo o Cel. QOBM Miguel Arcanjo 

Caprioti (22 mar. 1991-2 abr. 1994).  

Apesar da existência de posicionamentos internos distintos, tanto em relação 

à validade, quanto às vulnerabilidades do programa, provocando inclusive 

controvérsias nas estruturas de comando, o programa foi efetivamente implantado 

pela Polícia Militar, em outubro de 1993.  

Entretanto, conforme destaca Souza (2007b, p. 52), “o projeto oficial aprovado 

pelo Comando-Geral e encaminhado ao governo do Estado, suprimiu os recursos 

humanos, a ‘reciclagem’ e as informações ora apresentadas sobre os objetivos do 

projeto [...]”, fazendo com que a implantação ocorresse com recursos muitos inferiores 

aos inicialmente propostos. 

Sobre as deficiências do Projeto POVO, Tortato (2001, p. 94) destaca que: 

 

Não obstante ter sido implementado sob os auspícios da filosofia de Polícia 
Comunitária, inclusive com muito maior ênfase, através da distribuição nas 
comunidades (bairros) atendidas, de folders com a foto dos policiais-militares 
que iriam trabalhar na área, juntamente com o número do telefone celular que 
possibilitava o acionamento direto da guarnição, o maior problema enfrentado 
foi a falta de qualificação e comprometimento dos PM integrantes do projeto 
– sem conscientização sobre a filosofia, nenhum profissional consegue 
desenvolver o policiamento comunitário. 

 

Assim, conforme se depreende, a Polícia Militar foi a responsável pela 

implantação e execução do programa, que, conforme relatos e dados obtidos (SILVA; 

CABRAL, 1994), chegou a alcançar todos os bairros de Curitiba (em número de 77 – 

dois a mais do inicialmente previsto), estendendo-se para a Região Metropolitana de 

Curitiba e “cidades do interior como Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz 

do Iguaçu” (SILVA; CABRAL, 1994, p. 104; 130), mas que, por todos os problemas 

elencados, não se consolidou como política pública. 
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4.3 TOTENS E MOTONETAS 

 

Encerrado o período do mandato do Governador Roberto Requião, assume a 

Chefia do Poder Executivo, no ano de 1995, o arquiteto Jaime Lerner. 

Nos termos da proposição da pesquisa, de identificar as principais políticas 

públicas de segurança, o governo Jaime Lerner é marcado pela descontinuidade do 

Projeto POVO e pela execução de ações por meio do Policiamento Ostensivo 

Localizado (Totens) e do policiamento com motonetas. 

Neste ponto, é importante destacar uma profunda escassez de trabalhos 

acadêmicos e pesquisas relativas à avaliação das ações de segurança pública nesse 

período, pelo que nos valeremos de documentos oficiais, entrevistas e poucas 

remissões em trabalhos científicos, para o fim de identificar a participação da PMPR 

nos três momentos propostos, da inserção na agenda, da tomada de decisão política 

e da implementação das políticas públicas. 

 

4.3.1 Policiamento Ostensivo Localizado (Totens) 

 

Segundo Souza (2007b), a partir do ano de 1993 foi conferida uma nova 

roupagem ao policiamento modular. Esse modelo agregou recursos tecnológicos e 

módulos móveis, momento em que se estimou garantir a atuação da PMPR em cada 

bairro do município de Curitiba, por meio do denominado Projeto POVO.  

Mas, de acordo com Souza (2007b, p. 42), “[...] o novo sistema também não 

vingou, faltaram recursos, a manutenção dos telefones celulares era muito alta, o 

recrudescimento da violência, a necessidade em combater as ameaças rurais”. Aliado 

a isso, retrata o autor, “decorrido um ano e meio de sua implantação”, já no governo 

Jaime Lerner, “aventou-se, uma reestruturação, porém devido à forte conotação com 

o governo que o implantou [governo Roberto Requião] houve a desativação”, sendo 

que foram alegadas “algumas deficiências e disfunções operacionais” (SOUZA, 

2007b, p. 42).  

Em razão disso, conforme Souza (2007b, p. 42), “logo o Projeto POVO estava 

esquecido e surgia uma nova promessa: os Totens”. 

Conforme relata Souza (2007b, p. 42), a concepção dos Totens, em 1998, 

“seria uma primeira fase do policiamento interativo, pela primeira vez os conceitos 

internacionais de policiamento comunitário chegavam ao Paraná”. 
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Entretanto, de acordo com o autor: 

 

Erros grosseiros de execução, como a permanência estática de policiais nos 
Totens que deveriam ser apenas referência de policiamento, o mau 
funcionamento dos interfones e principalmente a falta de treinamento dos 
efetivos para conhecerem e defenderem o modelo proposto logo levou o 
serviço ao desuso. (SOUZA, 2007b, p. 42) 

 

No ano de 1998, no município de Curitiba, quando estava no Comando do 

Policiamento da Capital o Cel. QOPM Justino Henrique de Sampaio Filho, implantou-

-se, de acordo com Pontes (2008, p. 57), “[...] um sistema de postos de comunicação 

direta com o COPOM denominados ‘TOTEM’, que consistia numa estrutura de 

concreto, com um interfone que acionado permitiria ao usuário falar diretamente com 

o atendente do serviço 190”. 

Segundo Carvalho (2004, p. 40), 

 

Os Totens, denominados Policiamento Ostensivo Localizado, eram 
alicerçados em 126 terminais telefônicos personalizados, distribuídos de 
forma estratégica em todos os bairros de nossa Capital e Região 
Metropolitana. 
De fácil identificação, os Totens permitiam ao usuário efetuar a chamada do 
número "190", com maior facilidade e rapidez, e também, nos Totens, eram 
alocadas 126 viaturas, com um policial por veículo. 

 

Conforme Pontes (2008, p. 57), por determinação governamental, o projeto 

foi implantado “[...] num momento pré-eleitoral no final do ano de 1998, em que 

coincidentemente Curitiba vivia uma onda de assaltos a banco”.  

 

Ainda complementarmente ao TOTEM ficava um Policial Militar e uma viatura, 
que quando se ausentasse para atender alguma ocorrência, o usuário 
solicitava apoio pelo sistema de interfone existente. A instalação do TOTEM 
foi uma concepção equivocada de policiamento, pois a própria população não 
aprovava o posicionamento do policial fixo em um determinado local [...]. 
(PONTES, 2008, p. 57) 

 

De acordo com Bondaruk e Souza (2004, p. 41), 

 

Sobre Totem, a maioria da população desconhecia o serviço, e aqueles que 
o conheciam discordam da sua localização, mesmo percebendo que a viatura 
com o policial inspira confiança, acham que ele deverá sempre estar 
patrulhando nos arredores. 
Sobre a permanência dos mesmos Policiais em um Totem, a população 
considera uma atitude errônea, pelo fato de que estes acabam se 
familiarizando com algumas pessoas ou situações, facilitando assim a 
marginalização do Policial Militar. 
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No final da pesquisa, a população acredita que a melhor maneira da PM 
manter um policiamento é através da RPAs e com um policiamento a pé, com 
este último, aumentando o contato do Policial com o cliente, fortalecendo a 
relação e a confiança entre ambos. 

 

Não obstante os relatos citados, observa-se uma ausência de elementos 

informativos mais robustos quanto ao funcionamento do Policiamento Ostensivo 

Localizado, o que fez necessária a pesquisa de registros jornalísticos, bem como a 

realização de entrevistas com oficiais da Corporação atuantes naquele processo. As 

entrevistas ofereceram informações valiosas, principalmente diante do escopo 

previsto, de identificar o papel da PMPR nos momentos do ciclo de formação da 

política. 

Nesse contexto, foram entrevistados o Cel. PM Ref. Justino Henrique de 

Sampaio Filho, Comandante do Policiamento da Capital durante a implantação do 

projeto, bem como o Cel. PM RR Douglas Sabatini Dabul, oficial de planejamento do 

CPC naquele período. 

Do mesmo modo, também foi relevante retratar o momento vivido no Alto 

Comando da Corporação. Matéria da Folha de Londrina escrita por Silva (1998) em 

31 de maio destaca a substituição de integrantes da cúpula da PMPR naquele período, 

bem como o novo projeto que seria implantado, dos Totens:  

 

Com esta decisão, Lerner tenta resolver um dos problemas que mais 
preocupa a população do Paraná e que será alvo de críticas da oposição ao 
seu governo durante a campanha eleitoral. Na última segunda-feira, o 
governador anunciou em Curitiba um programa específico para esta área. 
Com a instalação de Totens equipado com um sistema de interfones que 
permitem a comunicação direta da população com a polícia, além da 
reativação dos módulos policias. (SILVA, 1998, on-line) 

 

Em entrevista, o Cel. Dabul conta que o projeto dos Totens surgiu de um 

levantamento feito pelo CPC em conjunto com o 12.º Batalhão de Polícia Militar 

(BPM), com o objetivo de identificar locais de Pontos-Base (PB) na área da Unidade, 

em face de críticas sobre viaturas paradas em calçadas no centro da cidade de 

Curitiba. Segundo o entrevistado, “ou a imprensa ou as pessoas criticavam” (DABUL, 

2018).  

Assim, a proposta inicial consistia apenas em indicar locais base, para 

permanência de viaturas. Nesse contexto, segundo o Cel. Dabul (2018), “foi feito um 

pedido e uma relação gerada, apenas para isso”.  
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Mas, conforme relata o oficial, “sai da polícia isso, volta do palácio o Totem, 

com a bola do Batman em cima [...]; se você lembrar daquela imagem, era uma base 

de concreto, me parece que 600 kg aquela base pesava, um comunicador e aquela 

bola em cima, com aquela lâmpada; isso foi a implantação do Totem” (DABUL, 2018). 

O entrevistado não sabe afirmar o que ocorreu ou como foi substituído o plano 

inicial, de apenas identificar locais de PB para o 12.º BPM, e, do mesmo modo, em 

que momento ocorreu essa interferência, entretanto aponta que “saiu do QG com um 

pedido e voltou com o Totem com aquela caracterização [...], que talvez alguém tenha 

visualizado no exterior [...]” (DABUL, 2018).  

Sobre esse ponto, em entrevista com o Cel. PM RR Roberson Luiz Bondaruk, 

o oficial apontou que, em uma reunião,  

 

[...] uma pessoa do gabinete do governador, que recentemente tinha estado 
na Europa, e tinha visto em países europeus que havia pontos onde não havia 
uma viatura policial, havia um Totem, um tipo de um pequeno poste, com um 
sistema de chamada, que a pessoa acionava um botão e aí a pessoa 
conseguia falar com o operador [...]. (BONDARUK, 2018) 

 

O Cel. Dabul apontou que o projeto acabou por ser ampliado para além da 

área do 12.º BPM, “pois a cobrança dos bairros foi muito grande”. De acordo com o 

entrevistado,  

 

Inicialmente era só para ter espaço para as viaturas que estivessem 
cumprindo cartão-programa parassem. Não engessaríamos nenhuma viatura 
naquelas locais, mas os cartões-programa que sempre foram trabalhados por 
nós e deve ser algo para controle e para posicionamento de viatura em local 
de maior número de ocorrências tomou esse descaminho, e aí que veio o 
Totem. Nós não pedimos o Totem, era só uma sinalização horizontal nos 
espaços ou de rua ou de calçada, mas definido, ou pela ação do Estado em 
relação ao município ou que o município fizesse essa parceria e demarcasse 
e indicasse os locais. Então era só pra isso, e em algum momento se 
desvirtuou para Totem. (DABUL, 2018) 

 

Conforme o Cel. Dabul, “o que era o Totem, segundo discurso do Governador, 

na inauguração do projeto no bairro do Alto Boqueirão, ‘é uma referência, para que a 

pessoa chegue ali e através do interfone acione. [...] A viatura não ficará no local’” 

(DABUL, 2018). Entretanto, segundo o entrevistado, 

 
No mesmo dia, a viatura saiu do local, não tenho certeza se foi uma 
parturiente, o que chegou ali naquele Totem, e a viatura não estava. Dia 
seguinte, o mesmo governador que tinha falado sobre isso, no dia ele mudou 
o discurso e saíram fazendo caça às bruxas, porque que a viatura não estava 
ali. (DABUL, 2018) 
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O Cel. Dabul (2018) destaca:  
 

Foi o momento épico, que marcamos, que ficou registrado, até viatura 
baixada aplicada nos Totens, porque não houve uma sustentação política e 
nem de comando sobre esse caso específico do Alto Boqueirão. Porque foi o 
primeiro Totem lançado com festa e com toda a parte política. 

 

Conforme expõe, ainda, o entrevistado, “chegou ao extremo de ter local com 

policial a pé próximo do Totem – quando a ideia era ter o intercomunicador ali que foi 

instalado, pra poder acionar a viatura, como se fosse uma linha direta com o COPOM” 

(DABUL, 2018). 

Com relação ao equipamento de intercomunicação, o Cel. Dabul (2018) relata 

que nem sempre funcionava, diante das intempéries e vandalismo, configurando-se, 

assim, um equipamento vulnerável – além do mau uso, como no caso de trotes. 

Somou-se ao relato do Cel. Dabul a entrevista com o Cel. Justino Henrique 

de Sampaio Filho (2018), que, segundo ele próprio destaca, assumiu “o comando do 

CPC quando o projeto dos Totens estava concebido, sendo incumbido de sua 

execução, inclusive, poucos dias antes de seu lançamento no bairro Alto Boqueirão”. 

De acordo com o Cel. Justino, “o Jaime Lerner viu isso em Miami, acho que 

foi em Miami, e trouxe esta ideia para cá” (SAMPAIO FILHO, 2018). O entrevistado 

retrata que, quando assumiu o CPC, a questão já estava decidida, faltando apenas a 

implantação. De acordo com o Coronel, 

 

o conceito do Totem era relativamente interessante, porque era um ponto, 
foram 300 pontos eleitos na cidade, com uma linha telefônica ponto a ponto 
com o 190, e o cidadão ia chegar no Totem, e se não tivesse uma viatura lá, 
que ele pudesse falar com o policial, ele tirava o telefone do gancho e falaria 
direto com o 190. Esse era o conceito básico do Totem, que era o que existe 
nos Estados Unidos, onde ele [Governador Jaime Lerner] viu. (SAMPAIO 
FILHO, 2018) 

 

Mas, segundo o Cel. Justino, a questão política voltou à tona, interferindo em 

questões de natureza técnica, sendo as ações “feitas no afogadilho, pra dar resposta, 

pra inaugurar” (SAMPAIO FILHO, 2018).  

Cel. Justino, presente no dia dos fatos, também menciona que o primeiro 

Totem a ser inaugurado foi no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. E acrescenta: 

“quando o Governador tira o telefone do gancho e não tinha nem sido ligada a linha, 

[...] foi o maior vexame, aí já deu um bate-boca, discussão [...]”. De acordo com o 
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entrevistado, “[...] já tinham sido construídos 50 a 60 Totens, mas não foi feito um 

estudo técnico, para fazer a instalação do telefone” (SAMPAIO FILHO, 2018). 

Do mesmo modo, relata que “não tinha 300 viaturas para colocar uma em 

cada Totem”, e que “no primeiro dia, da inauguração, alguém foi lá de tarde, tinha sido 

deixada uma viatura de um módulo, da radiopatrulha, essa viatura não ficou parada 

lá, aí já chamaram a imprensa, já fotografaram, que não tinha viatura” (SAMPAIO 

FILHO, 2018). 

O entrevistado destaca que, em função dessas questões, se “mudou 

totalmente o conceito, que passou a ser que deveria ter a viatura no Totem, aí não 

tinha viatura suficiente pra deixar. Chegou uma hora que eles pegavam a viatura 

quebrada, estacionavam na frente do Totem, e o policial fica ali dentro, sentado”. O 

Coronel também relatou que teve severas discussões com integrantes do governo em 

relação ao modelo do Totem, inclusive apontando sua total inviabilidade, chegando a 

ser questionado, perante as estruturas de Estado, se ele não estaria “resistindo à 

implantação dos Totens” (SAMPAIO FILHO, 2018). 

Em reunião com o Governador do Estado e o Prefeito de Curitiba, o Cel. 

Justino argumentou que a assessoria técnica não apresentava as condições reais de 

exequibilidade do projeto, e afirmou publicamente que “isto, do jeito que está, do jeito 

que foi concebido, que foi implantado, não funciona” (SAMPAIO FILHO, 2018). 

Com relação ao desconhecimento das finalidades do Totem, Rosa (1998), em 

matéria para a Folha de Londrina, retrata a percepção da população e até mesmo dos 

militares estaduais atuantes no sistema quanto ao uso do equipamento: 

 

Criados para estreitar as relações entre a comunidade e a polícia e ajudar na 
comunicação de crimes, os Totens passam despercebidos pela população. 
O mecânico Gilmar Ferreira, 25 anos, que trabalha a 400 metros do Totem 
do bairro Alto da XV, por exemplo, sequer sabia para que serve o 
equipamento. 
O problema não é apenas a falta de comunicação. A meta do governador 
Jaime Lerner de instalar 120 Totens em 10 dias está longe de ser alcançada. 
Ontem, a assessoria de imprensa do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba (Ippuc) informou que apenas 20 Totens estão instalados, 
todos eles na capital. Desses, apenas seis funcionam. 
O soldado José Braga, que trabalha com a viatura 4254 da Polícia Militar, tem 
como um dos pontos de parada o Totem do Alto da XV. ‘‘Quando estamos 
aqui ninguém aparece para usar o Totem’’, revelou. ‘‘Muita gente nem sabe 
o que é, mas acha bonito o palanque’’, afirmou. 
Apesar da pouca utilidade, o comerciante Ernesto Fone, 46 anos, acredita que 
os Totens dão ‘‘certa segura psicológica’’. ‘‘Psicologicamente a gente se sente 
seguro. Na prática pouco adianta. Falta muita segurança’’, disse. A afirmação 
se comprovou de fato quando o mecânico tentou usar o Totem pela primeira 
vez. Duas tentativas e nada: o sinal estava ocupado. (ROSA, 1998, on-line) 
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O Cel. Justino destaca que, com a reeleição do Governador Jaime Lerner, em 

1998, o programa foi aos poucos sendo desativado, até que acabou por se extinguir, 

restando apenas as bases de concreto espalhadas pelas cidades (SAMPAIO FILHO, 

2018). 

O tema dos Totens foi recentemente lembrado em matéria da Gazeta do Povo, 

assinada por Vicente (2017), como um dos “5 trambolhos urbanos que você nem 

lembrava que ainda existiam em Curitiba”: 

 

Principal marca da segurança pública no governo Jaime Lerner (1995-2002), 
os Totens da Polícia Militar foram mais midiáticos do que efetivos. As 
estruturas foram espalhadas por Curitiba e outras cidades do Paraná. Numa 
época em que os celulares não eram tão populares, a população podia 
acionar diretamente a central da PM pelos Totens. Na sequência, uma viatura 
era enviada para atender a ocorrência. Inicialmente a ideia era de que os 
Totens servissem como ponto de referência para o atendimento pela PM, 
mas, com o tempo, os policiais receberam a determinação de ficar nesses 
pontos, não saindo nem para atender ocorrências. 
O modelo, denominado Policiamento Ostensivo Localizado, não trouxe 
nenhuma mudança na estrutura do atendimento da PM. A gestão de Gustavo 
Fruet (PDT) na prefeitura tentou reaproveitar a estrutura, instalando 
interfones acoplados a câmeras de segurança para atendimento da Guarda 
Municipal. Mas a ideia tampouco foi para frente. De tão ineficiente, os Totens 
logo foram inutilizados de vez, restando apenas os esqueletos de concreto 
pela cidade. (VICENTE, 2017, on-line) 

 

Por fim, o Cel. Justino aponta que “o Totem nunca funcionou, nunca foi uma 

boa política de segurança, porque o módulo e o Projeto POVO, com suas deficiências, 

tiveram certo funcionamento, mas o Totem não, o Totem era um PB ruim, um cartão-

-programa ruim, pra viatura [...]”. Assim, relata que “isso nunca funcionou bem, nunca 

foi bem estruturado” (SAMPAIO FILHO, 2018).  

Sobre o tema, o jornal Gazeta do Povo retratou que, na área da segurança 

pública, o governo Jaime Lerner foi marcado por pouca atividade e crises. Em matéria 

de 24 de julho de 2011, integrando um conjunto de reportagens especiais para a série 

“Paz sem voz é medo”, Marques (2011b, on-line) declara: 

 

A gestão da segurança pública no governo Lerner é lembrada pela pouca 
atividade. Um dos únicos projetos lembrados pelos especialistas foi o dos 
Totens de polícia, espalhados pelas cidades. A promessa era de presença 
constante e ostensiva da polícia. 

 

Segundo Marques (2011b, on-line), “Candinho [Candido Martins de Oliveira], 

que ocupou o cargo de secretário de Segurança por mais tempo na gestão Lerner, 
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admite que a implantação dos Totens foi uma bandeira da ‘equipe de marketing do 

governo’”. 

O tema dos Totens voltou a ser objeto de discussão por ocasião da proposta 

de implantação dos equipamentos denominados Helpers, a serem debatidos mais 

adiante, no tópico sobre o Programa Paraná Seguro (2011-2018). 

 

4.3.1.1 Totens: análise dos momentos da formação da política pública 

 

4.3.1.1.1 Totens: montagem da agenda 

 

Conforme descrito em entrevista pelo Cel. Dabul (2018), o Totem se inseriu 

na agenda a partir de questionamentos da sociedade acerca dos critérios utilizados 

pela Polícia Militar para a definição de locais de permanência e estacionamento de 

viaturas. Segundo foi retratado pelo Coronel, o objetivo inicial era localizar pontos 

relevantes, de circulação de pessoas, mediante sinalização horizontal nas ruas, 

evitando, assim, que viaturas ficassem posicionadas em cima de calçadas.  

A partir desses questionamentos da sociedade, a PMPR atuou, sugerindo 300 

pontos para a parada eventual de viaturas, identificados apenas como pontos-base. 

Nesse momento, conforme aponta o Cel. Dabul (2018), a questão se tornou objeto de 

atenção do governo, que, diante de severas críticas e clamor por melhores condições 

de segurança, alterou a proposta da PMPR, inserindo a figura do Totem. E, segundo 

indica o Cel. Justino, o Totem teria sido inspirado em um modelo estadunidense, 

possivelmente da polícia de Miami; por outro lado, conforme relatou o Cel. Bondaruk 

(2018), a ideia teria sido oriunda da visita de um assessor do Governador à Europa. 

Diante disso, na inserção da agenda, depreende-se a atuação da PMPR na 

formulação de uma alternativa ao problema público apresentado, de viaturas 

ocupando espaços de circulação de pedestres, mas que acabou por se transformar 

no projeto de Policiamento Ostensivo Localizado. 

 

4.3.1.1.2 Totens: tomada de decisão política 

 

Conforme se observa dos registros históricos, em especial do relato 

jornalístico da Folha de Londrina (SILVA, 1998), o governo do Estado sofria, em ano 

eleitoral, severas críticas acerca do seu desempenho na área da segurança pública. 
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Em maio de 1998, foram substituídos membros do Alto Comando da PMPR, ao 

mesmo tempo em que foi anunciada a proposta do policiamento, mediante o uso dos 

Totens. 

Em entrevista, o Cel. Justino retratou o período, inclusive sua limitada 

participação na definição de implantação dos Totens, vindo o oficial, logo em seguida, 

a assumir o Comando do Policiamento na Capital (SAMPAIO FILHO, 2018). 

Nesse sentido, por meio dos registros obtidos, fica destacado o momento da 

tomada de decisão política, pelo Poder Executivo Estadual, tendo a PMPR pouca 

capacidade de articulação, competindo-lhe apenas a implantação, com as distorções 

que posteriormente puderam ser observadas. 

 

4.3.1.1.3 Totens: implementação da política 

 

As entrevistas relatam fatos marcantes relacionados ao lançamento do 

policiamento, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, bem como ao que veio ocorrer 

depois, com a cobrança por viaturas initerruptamente estacionadas junto aos Totens.  

A falta de efetivo e de viaturas provocou o que o Cel. Dabul (2018) denominou 

de “momento épico”, em que até viaturas fora de funcionamento foram aplicadas 

posicionadas nos Totens. 

Assim, a PMPR foi a responsável pela implementação da política, e as 

medidas necessárias para o funcionamento, nos termos do que se transformou a 

política, foram adotadas pela Corporação, seja pela destinação de viaturas para cada 

um dos pontos de Totem instalados, seja pela alocação de efetivo, desmobilizando 

assim outros serviços. 

 

4.3.2 Policiamento com motonetas 

 

Aliado ao projeto do Totem, outra medida de destaque durante o período do 

governo Jaime Lerner foi o policiamento ostensivo com motonetas. 

Essa modalidade de policiamento com motonetas foi regulada pela Diretriz n. 

002/2000, da PM/3 (PARANÁ, 2000a), sendo que o Adendo à Diretriz n. 002/2000 – 

PM/3, datado de 26 de abril de 2000, estipulava os critérios de distribuição, os turnos 

de serviço de aplicação, bem como os procedimentos em policiamento (PARANÁ, 

2000b).  
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Segundo o documento de Estado-Maior (PARANÁ, 2000b, p. 3): 

 

1) A velocidade de deslocamento em patrulhamento deverá ser menor que o 
de fluxo normal de veículos, permitindo ao policial militar observar e ser 
observado; 
2) O policiamento será executado em roteiros pré-determinados, dentro da 
filosofia de atuação comunitária, elegendo-se para tanto, no itinerário a ser 
percorrido, locais de parada obrigatórios como:  farmácias,  padarias,  
escolas,  casas comerciais,  estabelecimentos bancários, casas lotéricas 
entre outros, onde o policial militar, de posse de uma caderneta de anotações, 
colherá as principais informações de interesse da segurança pública, 
cadastrando-as, ao final do turno em banco de dados informatizado para 
alimentação do sistema de controle e acompanhamento de ocorrências 
policiais (SISCOP). 

 

Ainda segundo a norma, era objetivo do policiamento ostensivo com 

motonetas “criar impacto positivo na sociedade em relação à segurança pública, 

circulando por 50 (cinquenta) minutos x 10 (dez) minutos de permanência em PB”, 

além de “[realizar] o seu percurso fazendo pequenas paradas em entroncamentos” 

(PARANÁ, 2000b, p. 3).  

No início do programa, o Comandante-Geral era o Cel. QOPM Guaraci 

Moraes Barros. O serviço passou a ser descontinuado no ano seguinte, quando 

comandava a Corporação, o Cel. QOPM Gilberto Foltran. 

Segundo a Folha de Londrina, no ano de 2000 foram adquiridas 338 

motonetas, ao custo de R$ 1,3 milhões de reais, veículos que, gradativamente, foram 

desativados pela Corporação, diante de sua fragilidade e inadequação para o uso 

policial. Em pouco mais de um ano, boa parte das motonetas estavam definitivamente 

inutilizadas. 

De acordo com matéria da Folha de Londrina, assinada pela jornalista 

Taborda (2001, on-line), 

 

O sistema de policiamento com motonetas está sendo desativado de forma 
gradativa pela Polícia Militar do Paraná (PM). De acordo com o Comando 
Geral da PM, os veículos se mostraram frágeis e inadequados para o tipo de 
ações em que vinham sendo utilizados. Como os custos de manutenção são 
muito altos, as motonetas estão sendo substituídas por motocicletas ou 
carros, à medida em que não têm mais condições de uso.  
Trezentas e trinta e oito motonetas começaram a ser usadas no policiamento 
em março do ano passado. O Estado investiu R$ 1,3 milhão na compra dos 
veículos, que são produzidas na Coréia. Hoje, apenas um ano e meio depois, 
somente 227 estão rodando em todo o Estado, sendo 104 em Curitiba e 
Região Metropolitana e 123 no interior. Vinte já foram baixadas do patrimônio 
do Estado por causa de acidentes e outras 91 estão paradas à espera de 
conserto. ''Não vamos mandar arrumar se o custo for muito alto e outras não 
serão mais compradas. Elas estão sendo substituídas por outros tipos de 
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viaturas'', disse o comandante-geral da PM, coronel Gilberto Foltran.  
O coronel Foltran admitiu que os veículos não são próprios para servirem de 
viatura policial. ''O planejamento inicial para o seu uso foi distorcido.'' O 
comandante da PM afirmou que as motonetas faziam parte de um 
planejamento mais abrangente de segurança pública. Elas fariam o apoio no 
policiamento sendo utilizadas, a princípio, para patrulhas em escolas e 
deslocamentos de policiais de um local para outro. Mas acabaram sendo 
usadas em outras ações e no policiamento em eixos muito abrangentes e se 
desgastando rápido. ''As motonetas dão certo rodando em regiões menores 
e é isso que elas estão fazendo agora. Assim, duram mais tempo.''  
Para o presidente da Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais 
Militares e Pensionistas do Paraná, Elizeu Furquim, as motonetas nunca 
deveriam ter entrado em operação. ''Nós denunciamos desde o início que 
elas não servem de jeito algum para o policiamento.''  
De acordo com ele, os veículos, além de serem frágeis e terem uma 
manutenção cara, trazem riscos aos policiais. ''Vários acidentes foram 
registrados, com prejuízo material e humano. Elas têm as rodas pequenas e 
não são estáveis, provocando o desequilíbrio do policial, que acaba sofrendo 
acidentes.''  
Furquim contou também que as motonetas não alcançam velocidade 
suficiente para o caso de uma perseguição, por exemplo. ''E como um 
soldado sozinho vai enfrentar uma quadrilha que esteja em um carro?''  
Segundo o coronel Foltran, a PM do Paraná já não faz mais perseguições. 
Os policiais estão orientados a anotar a placa do carro para identificar e 
prender depois. ''É uma forma mais inteligente de interceptar os ladrões.'' 

 

Da pesquisa realizada, conforme também se observou em relação ao 

policiamento ostensivo localizado, o policiamento com motonetas não foi objeto de 

maiores estudos acadêmicos, em que pese os elevados investimentos realizados e o 

curto período de funcionamento. 

Nesse sentido, do mesmo modo como nos Totens, as entrevistas com o Cel. 

Justino e o Cel. Dabul foram relevantes para a compreensão da atuação da PMPR 

nos momentos da formação da política. 

O Cel. Dabul (2018) relata que teve que participar de uma reunião em que 

estavam presentes o Governador Jaime Lerner e um representante do setor de 

transporte coletivo, grupo esse que teria sido o responsável pela formulação da 

proposta de policiamento com motonetas, algo até então inexistente no Brasil. O 

entrevistado acredita que, pela experiência e respeitabilidade do Governador do Estado 

no cenário internacional, ele teria obtido a ideia em alguma viagem para o exterior. 

Segundo o Cel. Dabul (2018), a proposta inicial seria a aquisição de 

motocicletas, na época da marca Suzuki, de 400 cilindradas, compatíveis com a 

atividade de policiamento. Entretanto, foram adquiridas motonetas de 90 cilindradas, 

com problemas de resistência do material e tamanho de roda muito pequeno, veículos 

esses que não garantiam boa estabilidade, ficando, assim, comprometida a segurança 

dos militares estaduais. 
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De acordo com o Cel. Dabul (2018), “na cabeça dessa pessoa, que foi a 

mesma pessoa que concebeu o transporte coletivo de Curitiba, ele imaginava um 

roteiro para as motonetas, e a cada cinco minutos uma moto passaria no mesmo 

local”. Assim, segundo o Cel. Dabul: “então, por exemplo, uma motoneta passaria na 

[avenidas] Marechal com Marechal agora, e daqui cinco minutos outra motoneta 

passaria por ali.” 

O Cel. Dabul (2018) também conta que,  

 

Nessa reunião tive a oportunidade de dizer pra ele [empresário] e para o 
Governador que as pessoas não imaginam o policiamento simplesmente 
passando, eles querem o policiamento em condições de agir, que a motoneta 
não era o melhor equipamento para a ação policial, que ela não dava nem 
mobilidade nem velocidade e nem uma segurança para que o policial 
deslocasse com ela, e que as pessoas esperam que o policial pare [...], e 
ainda expliquei que façam um PB, pra nós um ponto-base, onde ele vai parar 
por alguns minutos, interagir com a população; a população pode trazer 
alguma informação, e assim que acontece o policiamento ostensivo. 

 

O entrevistado mencionou que a proposta inicial consistia na implantação do 

policiamento com motonetas a exemplo do que se aplicava no sistema de transporte 

coletivo, o que acabou por não ser aplicado, não obstante o fato de “que a cobrança 

inicial era essa”, conforme expôs o Cel. Dabul (2018). E por diversas vezes foi 

questionado pelas autoridades: “e por que que não dá certo, e por que que não dá 

certo”. Segundo o Cel. Dabul, “eles queriam entender por que que aquilo que eles 

haviam idealizado não era como eles tinham [pensado]; a prática estava sendo 

diferente”. 

Sobre o policiamento com motonetas, também foi entrevistado o Cel. Justino, 

que entre os anos de 2000 e 2001, período de implantação da medida, viria a exercer 

a função de Comandante do Policiamento do Interior. De acordo com o entrevistado, 

“sem o CPC saber, sem nada [...], o Estado comprou 300 motonetas, essas compras 

malucas do Estado [...], comprou 300 motonetas que eram da China” (SAMPAIO 

FILHO, 2018). 

Segundo relata o Cel. Justino: 

 

[...] a motoneta não era uma viatura ideal, isso foi mal distribuído, não foi feito 
um planejamento de aplicação, elas chegaram e jogaram na rua, e aí 
‘caçaram’ quem tinha habilitação de motociclista e botaram pra fazer 
policiamento ostensivo. Nunca foi uma coisa sistematizada. (SAMPAIO 
FILHO, 2018) 
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O uso das motonetas foi descontinuado pelos argumentos relatados, entre os 

quais destaca-se a inaptidão para o uso policial. 

 

4.3.2.1 Motonetas: análise dos momentos da formação da política pública 

 

4.3.2.1.1 Motonetas: montagem da agenda 

 

Conforme relatou o Cel. Dabul (2018), a proposta de implantação do 

policiamento com motonetas surgiu de pessoas ligadas ao sistema de transporte 

coletivo de Curitiba, em que se estimava adotar modelo de circulação semelhante ao 

dos ônibus na Capital.  

No mesmo período, na PMPR se discutia a possiblidade de ampliação da 

aplicação do policiamento com motocicletas – na época ainda incipiente –, 

principalmente diante de equipamentos novos no mercado, como veículos de 400 

cilindradas, mais compatíveis com a atividade policial. 

Assim, a inserção do tema na agenda se alinha à tentativa da Corporação de 

fortalecer o policiamento com motocicletas; entretanto, por proposição do Poder 

Executivo, se inseriu o uso de motonetas com características incompatíveis às 

necessárias para o policiamento ostensivo. 

 

4.3.2.1.2 Motonetas: tomada de decisão política 

 

Estimava-se aplicar itinerários fixos e contínuos com as motonetas, por vários 

eixos da Capital e de outros centros urbanos do Estado, a exemplo do que se adotava 

no sistema de transporte coletivo. Em razão de uma ação específica da Corporação, 

por meio do trabalho de convencimento das autoridades decisoras, a metodologia de 

patrulhamento inicialmente proposta não foi aceita, o que não impediu, entretanto, a 

aquisição das motonetas, cuja decisão se deu no âmbito da Chefia do Poder Executivo. 

 

4.3.2.1.3 Motonetas: implementação da política 

 

Segundo revela o Cel. Justino, o Estado adquiriu as motonetas sem consultar 

o CPC (SAMPAIO FILHO, 2018). Mesmo assim, de acordo com matéria de Taborda 

(2001, on-line), da Folha de Londrina, foram compradas 338 motonetas, produzidas 
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na Coreia, ao custo de R$ 1,3 milhão. Além da motorização inadequada, o veículo era 

frágil para a atividade policial, com custo de manutenção muito elevado, o que gerou 

sua descontinuidade e substituição gradativa por outros veículos, conforme relatou o 

Comandante-Geral da época, Cel. QOPM Gilberto Foltran. 

Nesse sentido, a PMPR, apesar de ter sido a responsável pela implantação 

da nova medida, teve uma atuação relevante no convencimento quanto à 

inadequação da metodologia inicialmente prevista, que seria semelhante à circulação 

do transporte coletivo.  

Segundo relato do então Comandante-Geral, em entrevista à Folha de 

Londrina (TAVARES, 2001, on-line), “as motonetas dão certo rodando em regiões 

menores e é isso que elas estão fazendo agora. Assim, duram mais tempo”, o que 

denota a tentativa da Corporação de resgatar o projeto, não obstante os equipamentos 

se revelarem frágeis e de manutenção elevada, principalmente para o uso policial. 

 

4.4 PROJETO POVO II 

 

Em 2003, assume novamente o governo do Paraná, Roberto Requião de 

Mello e Silva, que viria a se reeleger em 2006. O mandato se estendeu até abril de 

2010, quando o Governador Requião se desvinculou do cargo e Orlando Pessuti 

assumiu nos últimos nove meses de governo. 

Entre as medidas voltadas ao campo da segurança pública durante esse 

período, optou-se, para fins de delimitação científica, estudar a reedição do Projeto 

POVO. 

Esse projeto já havia sido desenvolvido no primeiro mandato de Roberto 

Requião, entre 1991 e 1994, mas foi descontinuado durante o governo Jaime Lerner 

(1995-2002). 

Ao descrever o projeto, Carvalho (2004, p. 48) aponta: 

 

A partir de agora, os moradores vão poder ajudar a Polícia Militar a definir 
ações para melhorar a segurança de seu bairro. Trata-se do Projeto Povo 
(Policiamento Ostensivo Volante), que numa primeira etapa será levado a 
nove bairros da Capital. Trata-se de um policiamento eficiente e que já existia 
no passado. 
No Projeto Povo, os policiais-militares contam com computadores portáteis 
que possibilitarão um contato direto e rápido com a base de dados da PM, 
além de telefones celulares e novas viaturas. Também, cada policial se 
apresentará a todos os habitantes do bairro, incluindo residências e 
comércios. 
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Ainda segundo o autor, 

 

Inicialmente, nove viaturas novas e mais 60 motocicletas auxiliarão no 
Projeto. Para atuar nesta fase foram treinados, especificamente dentro da 
nova filosofia de polícia comunitária, 164 policiais, que serão destacados para 
Santa Felicidade, Jardim das Américas, Portão, Hauer, Vila Izabel, Bacacheri, 
Bom Retiro, Água Verde e Tatuquara. A decisão a respeito dos bairros foi 
técnica e estrategicamente elaborada através de um grupo da Polícia Militar. 
(CARVALHO, 2004, p. 49) 

 

Na PMPR, o Projeto POVO foi concebido a partir da Diretriz n. 002/2004 – 3.ª 

Seção EM (PARANÁ, 2004a), de 30 de abril de 2004, quando era Comandante-Geral 

da Corporação o Cel. QOPM David Antonio Pancotti, oficial que veio a ser entrevistado 

durante esta pesquisa. 

De acordo com o documento, objetivava-se “estabelecer diretrizes básicas 

para o planejamento, coordenação, execução e controle, em todo o Estado, do 

policiamento comunitário, principalmente a implantação do ‘Projeto POVO’ 

(Policiamento Ostensivo Volante)” (PARANÁ, 2004a, p. 1). 

Assim, segundo a diretriz, havia uma associação direta entre o Projeto POVO 

e a implantação da filosofia de polícia comunitária na PMPR. Nesse sentido, conforme 

a diretriz, “[...] denominar o policiamento comunitário do Paraná de POVO, 

Policiamento Ostensivo Volante, não o deprecia, ao contrário, homenageia ao projeto 

POVO original, que tinha na essência a filosofia comunitária” (PARANÁ, 2004a, p. 4).  

Resgatando elementos da primeira versão do POVO, a Diretriz de 2004 

estipulava como base para aplicação do programa o trinômio “Policial treinado-

-Comunicação-Viatura especial” (PARANÁ, 2004a, p. 5, grifo do autor). 

A Diretriz n. 002/2004 (PARANÁ, 2004a, p. 9) indicava como premissa do 

projeto “resgatar a essência do Projeto POVO – Policiamento Ostensivo Volante – 

através de uma versão aperfeiçoada, na realização do policiamento ostensivo 

preventivo fardado, especialmente nos grandes centros urbanos do Estado do 

Paraná.” 

Aliado a isso, havia ainda a preocupação quanto ao convencimento do efetivo, 

e não apenas seu treinamento em relação aos conceitos da filosofia de polícia 

comunitária. Também era objeto de atenção a divisão política do Estado e Municípios, 

sendo o poder municipal reconhecido como um parceiro fundamental nas ações 

(PARANÁ, 2004a).  
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Como primeira etapa, a diretriz apontava para maio de 2004 a instalação de 

nove estações POVO: nos bairros Santa Felicidade, Bom Retiro e Vila Izabel, na área 

do 12.º BPM; bairros Portão, Água Verde e Tatuquara, na área do 13.º BPM; e bairros 

Bacacheri, Jardim das Américas e Hauer, na área do Regimento de Polícia Montada 

(RPMon) (PARANÁ, 2004a). 

No mesmo documento, consta a advertência de que  

 
Nos demais bairros de Curitiba que já desenvolvem policiamento comunitário 
através de projetos pilotos, as comunidades estão envolvidas, mas não há 
recursos para implantar com plenitude o Projeto POVO, deverá ser otimizado 
o policiamento comunitário, utilizando as motocicletas e motonetas antigas 
para o transporte dos policiais. (PARANÁ, 2004a, p. 12) 

 

Ainda de acordo com o planejamento previsto na diretriz, estimava-se uma 

fase subsequente do projeto, para o segundo semestre de 2004, que atingiria outros 

bairros da Capital e o município de Londrina, sendo contempladas 14 estações do 

Projeto POVO, já incluídas as 9 anteriores. 

Segundo aponta o documento, os bairros alvo da ação foram selecionados 

pelas próprias unidades de área, “baseado nos setores censitários do IBGE e nos 

fatores criminológicos do bairro, onde se permita que a cada 8 meses o policiamento 

passe ao menos uma vez em cada domicílio” (PARANÁ, 2004a, p. 8). 

Nessa diretriz, foram consideradas as experiências anteriores do Sistema 

Modular de Policiamento Urbano e o Projeto POVO original, de 1994. No estudo, a 

Corporação indica que, para cobrir todos os bairros, nos termos do que se previu em 

1994, seriam necessários 1.400 policiais militares. Assim, a partir da análise do projeto 

original, constatou que “[...] apenas 25 bairros seriam atendidos convenientemente 

pela distribuição preconizada no passado (1993) de 1 Kombi, duas motos e 12 

policiais”.  

Essa nova abordagem direcionou uma mudança na concepção do Projeto 

POVO, não mais considerando uma viatura por bairro, metodologia que não 

observava os aspectos populacionais – o que o Cel. PM Ref. Justino Henrique de 

Sampaio Filho relatou em entrevista. Segundo o Cel. Justino, bairros mais extensos e 

populosos tinham a mesma quantidade de viaturas que bairros muito menores e com 

densidades populacionais mais baixas. 

Segundo o então Maj. QOPM Marcos Teodoro Scheremeta, que respondia 

pela Chefia da 3.ª Seção do EM/PMPR em fevereiro de 2005, 



65 

 

Hoje, este Projeto, repensado, reavaliado, melhor estudado, reciclado, 
melhorado, adaptado às novas realidades e às novas tecnologias e cada vez 
mais dentro da filosofia e das estratégias do policiamento comunitário, está 
sendo reativado como um projeto institucional da Polícia Militar do Paraná e 
do Governo do Estado com o objetivo de efetivamente trazer expressivos 
resultados no campo da segurança pública, mais especificamente na 
prevenção criminal, no auxílio e socorro comunitários e na necessária 
integração com a comunidade (SCHEREMETA, 2005, on-line). 

 

Nessa nova roupagem do POVO, foi proposta a atuação de estações de 

tamanho variável e equipamentos variáveis, de acordo com a topologia do terreno. As 

estações POVO estariam ligadas às bases comunitárias fixas ou móveis, com o 

objetivo de difundir a filosofia de polícia comunitária. 

A partir dos estudos de Bondaruk e Souza (2004), a Diretriz n. 002/2004 

entendia a Base Comunitária como uma evolução dos antigos PPO, “[...] quando o 

Posto de Policiamento Ostensivo (PPO) torna-se o centro de recebimento de 

moradores do bairro”. Nesse caso, “[...] os policiais comunitários com os moradores 

passam a vivenciar os mesmos problemas” (PARANÁ, 2004a, p. 9).  

Já as Bases Comunitárias móveis seriam “[...] estruturas montadas sobre 

carretas, onde podem ser instalados Juizado Especial Cível e Criminal, Posto 

Avançado de Trânsito, Posto Avançado de Identificação, Ouvidoria de Polícia e outros 

serviços úteis à segurança da comunidade” (PARANÁ, 2004a, p. 9). Nesse sentido, 

essas bases seriam utilizadas “em bairros não atendidos por bases fixas, essas 

estruturas seriam utilizadas temporariamente, para sanar problemas localizados de 

violência em bairros, [encetando] campanhas e mutirões” (PARANÁ, 2004a, p. 9). 

Do ponto de vista dos recursos logísticos e pessoal, a diretriz estipulava a 

seguinte estrutura de atuação: 

 

A Estação Móvel POVO é composta de uma viatura e de duas até seis 
motocicletas em apoio, podendo também ser desenvolvida em bicicletas ou 
a cavalo, uma guarnição de 04 PM até 16 PM, sendo 02 na viatura e os 
demais nas motocicletas, bicicletas, hipomóvel ou a pé, atuando com telefone 
celular para cada integrante da estação rádio VHF móvel nas viaturas e VHF 
portátil para cada policial nas motos, para os comandantes, bases, viaturas e 
motos, possibilitando contatar diretamente a cada um deles ou a todos 
simultaneamente. (PARANÁ, 2004a, p. 8, grifo do autor) 

 

Da diretriz, cabe ainda relatar o especial enfoque dado pelo Comando-Geral 

ao programa, constituindo-se o POVO “no primeiro, e mais importante, esforço da 

unidade no controle da criminalidade e violência, de modo que os policiais em 50% do 
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tempo de serviço deverão realizar patrulhamento preventivo (PB), conforme cartões-

-programa” (PARANÁ, 2004a, p. 13). 

Em relação à expansão do programa, a diretriz teria por base “[...] os 

resultados obtidos na 1.ª fase e será implementada de acordo com os recursos 

disponibilizados pelo Governo do Estado e Governo Federal” (PARANÁ, 2004a, p. 

15), podendo novas tecnologias ser agregadas.  

Segundo a página oficial da Secretaria de Estado da Segurança Pública e 

Administração Penitenciária (SESP),  

 

O Policiamento Ostensivo Volante (POVO) foi criado inicialmente em 1993, 
com o objetivo de aproximar a Polícia Militar da comunidade, de acordo com 
um novo conceito de policiamento. Aperfeiçoado com a filosofia de polícia 
comunitária, o sistema retornou em 2004 com a finalidade de obter uma 
redução dos níveis de criminalidade e violência, através da interação entre a 
polícia e a comunidade.  
O POVO é uma modalidade de Policiamento Comunitário, onde cada 
estação, composta geralmente de uma viatura e duas motos e suplementada 
por rádios HT e celulares, é designada para atender um bairro ou setor. A 
equipe é responsável por melhorar a qualidade de vida daquele bairro, 
combatendo o crime e o medo do crime. Os policiais são designados para 
despertar o envolvimento da comunidade na sua própria segurança e a partir 
daí aferirem os anseios e reclamações da comunidade em relação a 
Segurança Pública. 
A partir do final de 2006, também foram disponibilizados os Módulos Móveis 
na capital. Os módulos são vans equipadas para darem atendimento direto à 
população, e que circulam pelos bairros de Curitiba dando apoio às equipes 
do Povo. Elas ficam em pontos estratégicos da cidade para acompanhar e 
reprimir o crime localizado. 
Todos os 75 bairros de Curitiba são atendidos pelo Projeto Povo, além de 
mais oito Módulos Móveis que circulam pela capital. Na região metropolitana, 
13 bairros de 09 cidades são atendidos. Em todo o Paraná 55 cidades 
atendidas pelo Projeto. (PARANÁ, 2018c, on-line) 

 

Sobre a reedição do Projeto POVO, Souza (2007b, p. 75) relata que 

 

O novo Projeto POVO partiu do projeto piloto de polícia comunitária em 
andamento em Curitiba cujos coordenadores eram o então Major Roberson 
Luiz Bondaruk e o Major César Alberto Souza, autores do livro de Polícia 
Comunitária: Polícia Cidadã para um povo cidadão, cuja primeira edição foi 
lançada em 2003 junto com o novo Projeto POVO. 

 

Segundo o autor, a Corporação, com conhecimento das dificuldades, em 

meados de 2004, instalou o POVO em 10 bairros do município de Curitiba e em 5 

bairros de Londrina. No final de 2004, o projeto foi ampliado para mais 14 bairros da 

Capital e para os municípios de Colombo, Guarapuava, Ponta Grossa e Maringá 

(SOUZA, 2007b). 
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De acordo com Souza (2007b, p. 77), as “[...] Estações POVO do interior não 

estavam previstas para esta fase, pois se pretendia em Curitiba a substituição dos 

‘Totens’ do projeto Policiamento Ostensivo Localizado e não havia telefone celular 

habilitado para outras cidades [...]” que estivessem fora da Região Metropolitana de 

Curitiba. 

Não obstante, conforme aponta Souza (2007b, p. 78), “foram ativadas 75 

estações do Projeto POVO em Curitiba, uma por bairro”. Segundo o autor, “na prática 

o Projeto POVO tornava-se semelhante ao de 1994”.  

Assim, foram abandonadas “[...] as iniciativas inovadoras, como basear-se em 

setores censitários, conceder poder aos praças de execução para resolver os 

problemas” (SOUZA, 2007b, p. 78). 

O autor desfecha apontando que 

 

O Projeto POVO através de propagandas se dizia como polícia da família, 
que cumpriria essa premissa (proximidade e relacionamento) mas, a prática 
foi absolutamente outra, a cultura continuou sendo a polícia do depois 
prender, atender ocorrência e combater os criminosos. O Projeto POVO até 
poderia ser classificado como um programa de policiamento de resultados, 
mas não se enquadra na Gestão Comunitária de Segurança Pública, pois a 
comunidade não foi ouvida. (SOUZA, 2007b, p. 85, grifo do autor) 

 

Sobre o encerramento do Projeto POVO, Abreu e Dabul (2015, p. 33) 

destacam “[...] que a principal causa de descontinuidade foi por motivos externos à 

PMPR, uma vez que se trata de um projeto de Governo e não de Estado”. 

 

4.4.1 Projeto POVO II: análise dos momentos da formação da política pública 

 

4.4.1.1 Projeto POVO II: montagem da agenda 

 

Como mencionado, o Projeto POVO, originalmente concebido na primeira 

gestão do Governador Roberto Requião (1991-1994), foi descontinuado no período 

seguinte (governo Jaime Lerner). Entretanto, com o retorno de Roberto Requião 

(2003-2010) ao governo do Paraná, o Projeto POVO volta a ser pauta do Poder 

Executivo. 

Conforme relatos, Roberto Requião, durante o período de campanha eleitoral, 

já apresentava como proposta a reedição do Projeto POVO, o que veio a se consolidar 

com a assunção do Cel. QOPM David Antonio Pancotti ao Comando-Geral. 
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Segundo o jornal Tribuna do Paraná, com redação do jornal O Estado do 

Paraná, em matéria de 26 de abril de 2003,  

 

O governador Roberto Requião confirmou ontem, durante a cerimônia de 
posse do novo comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel David 
Antonio Pancotti, que vai dar prioridade ao policiamento comunitário, através 
do Projeto Povo (Policiamento Ostensivo Volante). O projeto inicia pelas 
cidades de Londrina, Curitiba e Região Metropolitana. Requião também 
elogiou a corporação, afirmando que “a Polícia Militar do Paraná é, sem 
dúvida, a melhor do País”. (REQUIÃO DARÁ PRIORIDADE..., 2003, on-line) 

 

Ainda de acordo com a matéria, “o novo comandante, na PM há 31 anos, 

afirmou que sua principal meta é ampliar o programa de policiamento comunitário, que 

funciona em alguns bairros de Curitiba, e usá-lo como base para a implantação do 

Projeto POVO” (REQUIÃO DARÁ PRIORIDADE..., 2003, on-line). 

Nesse contexto, o Projeto POVO transita pela agenda em vários momentos, 

desde a campanha eleitoral em 2002, a partir do início do mandato do Governador 

Roberto Requião, e, principalmente, com a posse do Cel. QOPM David Antonio 

Pancotti. 

Entrevistado, o Cel. Pancotti (2018) relatou que assumiu o Comando-Geral 

após três meses da posse do Governador Roberto Requião, sucedendo o Cel. QOPM 

Mário Sérgio Nicolau, que passara para a reserva remunerada.  

De acordo com o Cel. Pancotti (2018), o Cel. Mário Sérgio “já recebeu, quando 

foi convocado pelo Governador Roberto Requião, esta missão de implantar o Projeto 

POVO”. Entretanto, diz o entrevistado, que pelo fato de o Cel. Mário Sérgio 

permanecer apenas três meses na função, que lhe fora dada então a incumbência de 

executar esse trabalho. Assim, conforme destaca o Cel. Pancotti (2018), o tema passa 

a integrar a agenda a partir da definição do governo do Estado, que já havia definido 

a reativação do Projeto POVO, ainda durante o comando do então Cel. QOPM Mário 

Sérgio Nicolau. 

 

4.4.1.2 Projeto POVO II: tomada de decisão política 

 

Com a assunção do Comandante-Geral, o Cel. QOPM David Antonio Pancotti, 

ocorrem os primeiros passos para a tomada de decisão política quanto à implantação 

do Projeto POVO. Conforme noticiado pelo jornal Tribuna do Paraná (REQUIÃO 

DARÁ PRIORIDADE..., 2003, on-line), o discurso do Governador, na posse do oficial, 
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deixa clara a opção pela ampliação do que denominou de “programa de policiamento 

comunitário”, sendo base para a implantação do POVO.  

O Cel. Pancotti (2018) relata que, na época, alertou o Governador que não 

poderia implantar o Projeto POVO de forma imediata. Em diálogo com o Chefe do 

Poder Executivo, afirmou: “Eu tenho que fazer uma análise, um estudo, um 

planejamento, para que as coisas saiam e se estabeleçam de forma correta. Inclusive, 

instrumentalizar com viaturas, com meios, enfim, toda a parte de comunicação, 

compra de viaturas.” 

De acordo com o Cel. Pancotti (2018), esse foi um dos motivos que levaram 

o Projeto POVO a ser lançado precisamente um ano após a sua posse, pois foi um 

período necessário para a preparação dessas ações. 

A posse ocorre em 25 de abril de 2003, e o Projeto POVO vem a se efetivar 

somente um ano depois, conforme cronograma estipulado na Diretriz n. 002/2004 

(PARANÁ, 2004a), de 30 de abril, momento em que ocorre a tomada de decisão 

política em relação à implantação do programa.  

 

4.4.1.3 Projeto POVO II: implementação da política 

 

No dia 3 de junho de 2004, logo após a elaboração da Diretriz n. 002/2004, a 

3.ª Seção do Estado-Maior edita a Nota de Serviço n. 009/2004 – PM/3, intitulada 

“LANÇAMENTO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO VOLANTE – NO BAIRRO 

PORTÃO” (PARANÁ, 2004b, p. 1). O evento foi marcado para as 15h do dia 9 de 

junho, a ocorrer na praça, em frente à Igreja do Portão, com o objetivo de “evidenciar 

e formalizar o início do funcionamento do POVO, junto à Comunidade do bairro do 

Portão (PARANÁ, 2004b, p. 1). 

Nesse evento, conforme ainda descreve o documento no item “c” das 

Prescrições Diversas, foi também lançado o programa da tarifa social da Sanepar, um 

programa para famílias de baixa renda, em que cobravam valores reduzidos nas 

tarifas de água e esgoto (PARANÁ, 2004b). 

A proposta da Corporação considerava as deficiências do Projeto POVO 

original, inclusive as de pessoal, para ampliar o espectro de atuação para os 75 bairros 

da Capital, além de municípios da Região Metropolitana de Curitiba e interior do 

Estado, o que de fato veio a correr, conforme relatou Souza (2007b). 
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A PMPR foi a responsável pela implantação do Projeto POVO nessa nova 

versão, em que foram utilizadas viaturas diferentes de Kombi – a partir de 2006, foram 

adquiridos veículos de grande porte, do tipo van, que passaram a operar como 

módulos móveis. Como outrora, também se optou pela comunicação via telefone 

celular, aliada à rede de emergência 190. 

O Cel. Pancotti (2018), em entrevista, afirma, no entanto, que “os 75 bairros à 

época, lógico que não receberam”, pois houve toda uma necessidade de readequação 

de aplicação de efetivo, de rotinas operacionais, aliado capacitação do pessoal, sendo 

fundamental que o policial compreendesse “a essência que o projeto tinha e a 

essência de atuação dele perante a comunidade”. O entrevistado relatou que, diante 

das necessidades de efetivo e material para a implantação do programa, estimava-se 

um cronograma de 2,5 a 3 anos (PANCOTTI, 2018).  

Segundo o Cel. Pancotti (2018), “as dificuldades aparecem, a questão de você 

incluir o efetivo, demora 1 ano para a capacitação dos nossos soldados”. O 

entrevistado relata que, diante dessas e outras dificuldades, além de dezenas de 

outros projetos de relevância e outros enfrentamentos necessários pela Corporação, 

“as coisas não se consolidaram plenamente como estava estabelecido. Então, alguns 

bairros ficaram sem [...]” (PANCOTTI, 2018). 

Matéria de Gazeta de Povo, de 29 de outubro de 2010, indicava que, após 

seis anos, o Projeto POVO não havia “decolado”. No texto, os jornalistas Diego 

Ribeiro, Gabriel Azevedo e Carolina Gabardo Belo afirmavam: “População ainda 

desconhece números de telefones celulares da polícia comunitária, muitos dos quais 

não atendem às ligações.” (RIBEIRO; AZEVEDO; BELO, 2010, on-line) 

A matéria, em certa medida decorrente de uma pane nos sistemas de 

emergência 190 e 193 por três dias na Capital, fez com que a população voltasse a 

usar os telefones celulares dos bairros, destinados ao Projeto POVO. 

Segundo os autores, 

 

Seis anos depois que o ex-governador Roberto Requião reiniciou o projeto 
de polícia comunitária no Paraná, o Projeto POVO (Policiamento Ostensivo 
Volante), um dos pilares dessa política pública, ainda não engrenou. Pelo 
menos, em Curitiba, além das falhas com os telefones celulares, a pouca 
divulgação entre a comunidade é um dos pontos negativos do sistema. 
Durante três dias desta semana, a população foi orientada a ligar para os 
telefones do POVO após os números de emergência 190 e 193 apresentarem 
problemas técnicos. 
Para testar o sistema, que pode ser usado em momentos críticos como 
ocorreu, a reportagem da Gazeta do Povo ligou para todos os 79 telefones 
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celulares do Projeto POVO de Curitiba, na tarde de ontem. Em 23 deles, 
nenhum policial atendeu, 18 telefones apresentaram sinal de ocupado (em 
mais de uma tentativa) e 37 números foram atendidos pelos policiais. Uma 
das ligações caiu direto na caixa postal. (RIBEIRO; AZEVEDO; BELO, 2010, 
on-line) 

 

Aliado aos potenciais acúmulos de ligações, os problemas também se 

relacionavam à dificuldade de memorização de diversos números de telefone celular, 

a depender do bairro em que as pessoas transitavam, e até mesmo questões 

logísticas, como o carregamento do aparelho, que levavam a equipe a se deslocar às 

sedes da Corporação. Outro problema destacado foi até mesmo a falta de 

carregadores.    

O Cel. Pancotti (2018) destaca que a “cada mudança política, você traz uma 

vertente; você vai para uma eleição e você percebe que um candidato novo está para 

assumir o plano de governo, já se passa a pensar de uma forma totalmente diferente”.  

Uma das principais dificuldades observadas pelo entrevistado é justamente o 

distanciamento entre a parte técnica e a parte política, o que por vezes interfere nas 

ações de polícia, estimando-se “que nos próximos governos a gente tenha uma polícia 

muito mais proprietária de si, dona de si, para que ela possa ter padrões melhores de 

execução operacional junto à nossa comunidade” (PANCOTTI, 2018). 

 

4.5 PROGRAMA PARANÁ SEGURO 

 

4.5.1 Contextualização histórica e linhas gerais do Programa Paraná Seguro 

 

Em 21 de julho de 2011, alguns dias antes do anúncio oficial do Programa 

Paraná Seguro, o Grupo GRPCOM, composto à época pela Gazeta do Povo, Jornal 

de Londrina, Gazeta Maringá, RPC TV, ÓTV, Rádios 98FM e Mundo Livre FM, lançou 

a campanha “Paz sem voz é medo: pela paz no Paraná”, em que convidava os 

paranaenses a uma reflexão, com o seguinte manifesto: 

 

Vivemos um momento delicado. As estatísticas mostram uma sociedade 
diferente daquela com que sonhamos. 
Diariamente, somos impactados pela agressividade no trânsito, pelo avanço 
das drogas, homicídios e tantas outras formas de violência que passaram a 
fazer parte de uma rotina que não deveríamos aceitar. 
[...] 
Este é o momento de nos unirmos e nos organizarmos para entender nosso 
papel na mudança deste cenário e na construção de uma cultura de paz. 
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Não podemos mais continuar calados. Precisamos mostrar o nosso poder de 
transformação. Porque uma sociedade precisa lutar pelos seus direitos. E 
neste movimento pela paz, a sua voz vai poder fazer toda a diferença. 
Porque Paz Sem Voz é Medo. (O QUE É A CAMPANHA, 2011, on-line) 

 

A partir do início da campanha, uma série de reportagens foi produzida, entre 

as quais a de Luiz Felipe Marques, também de 21 de julho de 2011, intitulada “Herança 

maldita na segurança”. No texto, o jornalista indicava que “iniciativas erradas ou 

insuficientes ao longo de quatro gestões resultaram em aumento da criminalidade no 

Paraná” (MARQUES, 2011a, on-line).  

Na época, o Estado era o nono colocado em número de homicídios por grupo 

de 100 mil habitantes. Assim, com uma foto de um Totem depredado, a matéria afirma 

que o governo Jaime Lerner foi marcado por pouca atividade e crises, e o governo 

Roberto Requião, como aquele que priorizou o policiamento comunitário, mas, não 

obstante, os índices pioraram. 

De acordo com a matéria: 

 

O acúmulo de políticas equivocadas ou insuficientes na área de segurança 
pública durante boa parte das últimas duas décadas deixou um quadro 
preocupante da criminalidade no Paraná. Em dez anos, o número de 
homicídios aumentou em 111,4% – de 1.633, em 1998, para 3.453, em 2008 
– e o Paraná passou a figurar como o nono estado brasileiro com o maior 
número de assassinatos por 100 mil habitantes (com 32,6 casos), de acordo 
com dados do Ministério da Justiça. 
[...] 
Passados os oito anos do governo Jaime Lerner (1995-2003), quando 
pouquíssimo foi feito, e mais os sete anos de Roberto Requião (2003-2010), 
nos quais a falta de melhoras efetivas deixou os problemas maiores, a atual 
gestão herda uma situação problemática e que demanda esforços rápidos e 
atenção prioritária no setor. (MARQUES, 2011a, on-line) 

 

Alguns dias depois, em 16 de agosto de 2011, o Governador Carlos Alberto 

Richa (2011-2014; 2015-2018) viria lançar o Programa Paraná Seguro, que, de acordo 

com o site da SESP, foi considerado o “[...] primeiro planejamento específico para a 

área da segurança pública já feito na história do Estado” (PARANÁ, 2018d, on-line). 

Conforme o órgão, o programa previa “a total reformulação dos investimentos 

em todas as unidades que compõem a Secretaria da Segurança Pública”, 

contemplados a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica (Instituto Médico-

-Legal e Instituto de Criminalística) e o Corpo de Bombeiros (PARANÁ, 2018d, on-line).  
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Como principais ações do Paraná Seguro, atualmente o programa estabelece: 

 

Contratação de policiais, recomposição da frota, formação de policiais, 
operações sistemáticas, boletim eletrônico, cinturão de proteção na fronteira, 
bases interiorizadas do grupamento aeropolicial e resgate aéreo, 
modernização da polícia científica, fortalecimento dos conselhos 
comunitários de segurança, Unidade Paraná Seguro, proteção à criança e 
ao adolescente, proteção à mulher, pioneirismo no sistema 
biométrico. (PARANÁ, 2018d, on-line) 

 

Apesar do lançamento em agosto de 2011, o Programa Paraná Seguro 

recebeu efetivamente o status normativo e orçamentário/programático com a edição 

da Lei Estadual n. 17.103 (PARANÁ, 2011), de 14 de dezembro de 2011, que instituiu 

o Plano Plurianual (PPA) para o período 2012-2015.  

De acordo com o art. 2.º da norma, “o PPA 2012-2015 reflete as políticas 

públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em Programas e Iniciativas 

orientados para a consecução dos objetivos estratégicos” (PARANÁ, 2011). 

O Paraná Seguro consta no anexo à Lei Estadual, no programa finalístico n. 

13 (PARANÁ, 2011, p. 123-141), tendo como principais propostas: “combater o crime 

organizado, desenvolver aplicação ampliada de inteligência e tecnologia em 

segurança, fortalecer as forças policiais civil e militar, prevenir a violência entre os 

jovens, reduzir a criminalidade urbana e rural”, consoante o objetivo de estabelecer 

“[...] políticas transformadoras para o cumprimento dos ditames constitucionais de 

estabelecimento de uma sociedade justa, livre e solidária” (PARANÁ, 2011, p. 125). 

Uma das preocupações apontadas no PPA era a elevada taxa de mortalidade 

no Estado, sendo utilizada como indicador a taxa de homicídios dolosos por grupo de 

100 mil habitantes, constando o índice de 30,40 em 2011. Para o ano de 2015, 

estimava-se a redução do índice para 21,50. As ações, inseridas em projetos, 

atividades e operações especiais, seriam supridas por um valor global de orçamento 

de R$ 9.856.377.969,00 (quase dez bilhões de reais) (PARANÁ, 2011, grifo nosso). 

O PPA seguinte, do quadriênio 2016-2019, aprovado pela Lei Estadual n. 

18.661, de 22 de dezembro de 2015, manteve o Paraná Seguro como o programa 

finalístico n. 13 (PARANÁ, 2015, p. 225-251). Nesse PPA, foi substituída a metodologia 

de taxa de homicídios dolosos por grupo de 100 mil habitantes pelo “índice de gestão 
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da segurança pública”6, que em 31 de dezembro de 2014 contabilizava 7.555, sendo 

estimado o índice de 17.711 para 2019 (PARANÁ, 2015, p. 227).  

Como objetivos para o Paraná Seguro, o PPA 2016-2019 assim dispôs: 

 

• Buscar maior eficiência e qualidade na atuação das instituições policiais 
para realização de suas missões constitucionais de preservação da ordem 
e da salubridade pública, da apuração de infrações penais e da produção 
probatória científica, com a intensificação do controle por meio da 
aplicação da inteligência e tecnologia da informação. 

• Consolidar a recepção e inclusão da estrutura do Departamento 
Penitenciário do Estado, sem que ocorra quebra de qualidade das 
custódias de presos realizadas, como também buscar a ampliação das 
vagas existentes para fazer frente às demandas sociais prementes. 

• Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, visando a manutenção 
das atividades típicas e serviços básicos no contexto da coordenação do 
tráfego urbano e mobilidade. Otimizar os mecanismos estruturais e 
gerenciais da Autarquia, qualificando e dinamizando, permanentemente, 
os serviços prestados aos clientes do Sistema de Trânsito em particular e 
à comunidade em geral. Prover mecanismos de redução dos índices de 
acidentes de trânsito no Estado, fomentando a participação da 
comunidade, capacitando-a e instrumentalizando-a para a humanização 
do trânsito paranaense. (PARANÁ, 2015, p. 227) 

 

Em termos orçamentários, houve uma elevação considerável em relação ao 

PPA anterior, passando para R$ 18.203.892.895,00 (mais de 18 bilhões de reais), 

composto de orçamento fiscal e próprio da administração indireta, do tesouro e de 

outras fontes (PARANÁ, 2015, grifo nosso).  

Conforme descrito no documento, há um maior enfoque na adoção de 

políticas públicas de caráter multidisciplinar: 

 

Por isso, sua atenção requer uma abordagem de enfoque integral, que 
contemple ações multidisciplinares e que envolva, desde o apoio ao 
fortalecimento da capacidade institucional das entidades responsáveis pela 
segurança pública para implementar sistemas de gestão orientados ao 
alcance de resultados, até o apoio à implementação de ações de prevenção 
social e situacional em âmbito local, ao mesmo tempo em que construa um 
maior acesso à justiça, principalmente aos setores mais carentes da 
população. (PARANÁ, 2015, p. 227) 

 

                                            
6 Segundo informações da Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico (Cape) da SESP, o 

índice foi derivado de estudos realizados pelo órgão, juntamente com o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e a Secretaria de Planejamento e Coordenação 
Geral. Foram consideradas as iniciativas que compunham o Plano Plurianual, desdobradas nos 
seguintes indicadores: policial/bombeiro formado, policial civil formado, operação policial militar 
realizada, inquérito instaurado de crimes contra a pessoa, perícia médico-legal e técnica científica 
realizada. 
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Integrou também o PPA 2015-2019, o contido no Decreto Estadual n. 11.824, 

de 11 de agosto de 2014, que instituiu o Programa Paraná Seguro – BID, “financiado 

parcialmente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID”, com recursos 

da ordem de R$ 494.783.264,00 (quase quinhentos milhões de reais) (PARANÁ, 

2014a, p. 230).  

Com ações previstas da SESP e da Secretaria de Estado da Família e 

Desenvolvimento Social (SEDS), sob a coordenação da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), o programa tem por objetivo “contribuir 

com a redução dos indicadores de criminalidade nas cidades de Curitiba e sua 

Região Metropolitana, eixo Londrina--Maringá e a região de fronteira paranaense” 

(PARANÁ, 2014a), sendo uma das diretrizes estabelecidas no contrato de empréstimo 

firmado com o BID o que prevê o inciso I do art. 3.º (PARANÁ, 2014a):  

 

Art. 3.º [...] 
I - a capacitação de policiais em policiamento comunitário e a aquisição de 
equipamentos para a implementação de um sistema modular de polícia 
urbana;  

 

Diante dessa exposição inicial das principais ações elencadas no Programa 

Paraná Seguro e nos Planos Plurianuais 2012-2015 e 2016-2019, para fins de 

delimitação científica, serão investigadas, prioritariamente, as linhas gerais das UPS. 

Como adicional, serão também analisados os equipamentos denominados Helpers7, 

que, apesar de não terem sido implantados formalmente pelo Estado, não recebendo, 

portanto, recursos públicos, são de interesse científico, conforme se observará a 

seguir. 

Para a objetividade da pesquisa, sob a ótica do objeto proposto e em 

conformidade com o tempo estimado para a sua conclusão, não serão discutidas 

questões afetas às demais ações governamentais. Assim, a inclusão de efetivo, a 

compra de viaturas e outras propostas para a segurança pública, durante os governos 

Carlos Alberto Richa (2011-2014 e 2015-2018), serão postergadas para eventuais 

estudos futuros, sem prejuízo do necessário recorte com as UPS (AS PROMESSAS 

DE RICHA, 2015, on-line). 

                                            
7 Os Helpers foram instalados de forma experimental em Curitiba, mas até o momento não foram objeto 

de contratação pelo Estado do Paraná, tendo a PMPR se manifestado quanto à sua instalação, 
conforme se observará a seguir. 
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Com base nos mesmos fundamentos, não será discutida a elevação da 

programação dos valores globais ou mesmo a execução orçamentária, conforme 

previsão em ambos os Planos Plurianuais citados, cujos dados, por hora, apenas nos 

ilustram a relevância dessas políticas públicas em termos de destinação de recursos. 

 

4.5.1.1 Unidades Paraná Seguro 

 

Apesar do lançamento do Programa Paraná Seguro em agosto de 2011, 

quando era Comandante-Geral da PMPR o Cel. QOPM Marcos Teodoro Scheremeta, 

as Unidades Paraná Seguro (UPS) foram anunciadas, conforme relata a Diretriz n. 

004/2012 – PM/3 (PARANÁ, 2012b), em 5 de janeiro de 2012 (PARANÁ, 2012a, on-

line), já no comando do Cel. QOPM Roberson Luiz Bondaruk. 

 

Em data de 5 jan. 2012, através da imprensa oficial, o governador do Estado 
do Paraná anunciou a implantação, de unidades de interação social 
denominadas “Unidades Paraná Seguro” (UPS) em áreas do Estado que 
apresentem altos índices de criminalidade. (PARANÁ, 2012b, p. 1) 

 

Noticiadas em janeiro de 2012 (PARANÁ, 2012a, on-line), as UPS passaram 

a ser concretizadas em 1.º de março daquele ano, com a primeira unidade instalada 

no bairro Uberaba, em Curitiba, conforme Ordem de Operação n. 005/2012 – PM/3, 

de 29 de fevereiro de 2012 (PARANÁ, 2012c). 

Intitulada “IMPLANTAÇÃO DA 1.ª UNIDADE PARANÁ SEGURO – UPS”, a 

referida Ordem de Operação apresentava como finalidade principal, com orientações 

para todo o efetivo envolvido: 

 

Estabelecer os procedimentos relativos às ações administrativas e 
operacionais preliminares para a implantação e atuação da 1.ª Unidade 
Paraná Seguro (UPS), projeto piloto que tem como principal característica a 
atuação através do policiamento comunitário e que visa o restabelecimento 
da segurança e da tranquilidade pública em áreas com elevados índices de 
criminalidade e de vulnerabilidade social. (PARANÁ, 2012c, p. 1) 

 

Após o lançamento da primeira UPS, de acordo com o site da SESP, foram 

instaladas mais treze unidades, somando, ao todo, dez na Capital do Estado, duas na 

Região Metropolitana de Curitiba e duas no interior, em Cascavel e Londrina 

(PARANÁ, 2018e, on-line). Conforme será observado a seguir, em Cascavel foram 

instaladas mais duas UPS (PARANÁ, 2018a, on-line). 
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1. Dia 1.º de março de 2012: Bairro Uberaba – Curitiba 
2. Dia 03 de maio de 2012: Bairro Parolin – Curitiba 
3. Dia 17 de julho de 2012: Vila Sabará/Cidade Industrial de Curitiba – Curitiba 
4. Dia 17 de julho de 2012: Vila Verde/Cidade Industrial de Curitiba – Curitiba 
5. Dia 17 de julho de 2012: Vila Nossa Senhora da Luz/Cidade Industrial de 

Curitiba – Curitiba 
6. Dia 17 de julho de 2012: Vila Caiuá/Cidade Industrial de Curitiba – Curitiba 
7. Dia 03 de agosto de 2012: Vila Osternack/Sítio Cercado – Curitiba 
8. Dia 17 de setembro de 2012: Vila Sandra/Cidade Industrial de Curitiba – 

Curitiba 
9.  Dia 1.º de outubro de 2012: Vila Ludovica/Tatuquara – Curitiba 
10. Dia 13 de outubro de 2012: Vila Trindade/Cajuru – Curitiba 
11. Dia 19 de outubro de 2012: Jardim Interlagos – Cascavel8 
12. Dia 07 de dezembro de 2012: Jardim União da Vitória – Londrina 
13. Dia 07 de maio de 2013: Vilas Zumbi e Liberdade – Colombo 
14. Dia 08 de junho de 2013: Bairros Guatupê, Cristal e Ipê – São José dos 

Pinhais. (PARANÁ, 2018e, on-line) 
 

De acordo com a página oficial do programa,  

 

As Unidades Paraná Seguro (UPS) integram um novo conceito de trabalhar 
a Segurança Pública no Estado. As bases de policiamento comunitário estão 
sendo instaladas em localidades com alta taxa de tráfico de drogas e 
homicídios, seguindo critérios técnicos e estatísticas de criminalidade que são 
acompanhadas diariamente pela Coordenadoria de Análise e Planejamento 
Estratégico (Cape) da Secretaria da Segurança Pública. (PARANÁ, 2018e, 
on-line) 

 

Como metodologia de implantação, seriam cumpridas etapas preliminares de 

inteligência policial, depois ação de congelamento e, sucessivamente, a instalação 

propriamente da UPS. Cumpridas essas etapas, o Estado atuaria com a oferta de 

serviços ao cidadão. 

 

A instalação de uma UPS é precedida de um trabalho de inteligência policial, 
que identifica e prende traficantes, homicidas e demais criminosos. Em 
seguida, ocorre a chamada ação de congelamento, que é quando um grande 
contingente policial chega ao bairro. A fase seguinte é a instalação 
propriamente dita, com efetivo policial permanente, aliada à oferta de serviços 
públicos. (PARANÁ, 2018e, on-line) 

 

Essa segunda fase, voltada à promoção da cidadania e reinserção social, 

seria promovida pelo programa posteriormente denominado de UPS-Cidadania. 

 

Em uma segunda fase, que já começou, o governo do Estado, com a 
coordenação da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 
desenvolve um programa voltado para a cidadania e a reinserção social nas 
áreas onde estão instaladas as UPS. A proposta é integrar ações de várias 

                                            
8 Apesar de não constar na página oficial do programa, Cascavel conta ainda com mais duas UPS: 

Jardim Universitário (abril de 2017) e bairro Santa Cruz (maio de 2018) (PARANÁ, 2018a, on-line). 
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secretarias e órgãos do governo para levar às comunidades que abrigam 
UPS atividades e programas nas áreas de educação, esporte, cultura, saúde, 
trabalho e emprego, entre outras. As prioridades serão discutidas com as 
comunidades, de forma a definir ações adequadas às necessidades e à 
realidade de cada região. (PARANÁ, 2018b, on-line) 

 

A medida veio a ser formalmente regulamentada por meio do Decreto n. 

8.306, de 24 de maio de 2013, inserto no PPA 2016-2019, relacionada a programas 

de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania, da então Secretaria de Estado da 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU), e apoio às ações da Secretaria 

Especial para Assuntos Estratégicos (PARANÁ, 2015).  

No mesmo sentido, foi editada a Lei Estadual n. 18.377, de 15 de dezembro 

de 2014, que instituiu o “Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e 

Cidadania”, a ser executado em áreas cujas comunidades se encontram em situação 

de vulnerabilidade social (PARANÁ, 2014b, on-line).  

Esse programa, que ficou denominado UPS-Cidadania, tem por finalidade o 

planejamento e execução de “[...] ações integradas e políticas públicas, em parceria 

com órgãos e entidades da administração federal, estadual, municipal e sociedade 

civil, que contribuam para melhorar a segurança pública e o desenvolvimento 

socioeconômico local” (PARANÁ, 2013, on-line).  

Atualmente, o programa encontra-se sob responsabilidade da reformulada 

Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos e é executado por meio de feiras 

de serviços, ações continuadas e Unidades Paraná Seguro.  

O programa tem por objetivos principais: 

 

• Articular com as organizações comunitárias para identificar as principais 
demandas locais, envolvendo ampla participação social. 

• Realizar atividades de educação, conscientização em direitos, articulação 
de redes sociais e mediação de conflitos. 

• Oportunizar aos trabalhadores paranaenses a inserção no mercado de 
trabalho. 

• Estimular o microcrédito e o desenvolvimento de arranjos produtivos locais, 
fomentando a geração de trabalho, emprego e renda. 

• Promover feiras de serviços, ações mobilizadoras e ações continuadas para 
promoção da cidadania e combate à violência. 

• Contribuir com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 

• Cumprir com os princípios constitucionais de respeito à dignidade da pessoa 
humana e aos direitos humanos, erradicar a marginalização e promover o 
bem-estar social. (PARANÁ, 2018b, on-line) 
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Nesse sentido, em linhas gerais, as UPS se iniciaram após o anúncio do 

Governador do Estado, por meio da Agência Estadual de Notícias, em 5 de janeiro de 

2012. Entre os meses de março e outubro de 2012, foram lançadas dez unidades na 

Capital do Estado. Em outubro e dezembro do mesmo ano, foram lançadas, 

respectivamente, a UPS do Jardim Interlagos, em Cascavel, e a UPS do Jardim União 

da Vitória, em Londrina. Em 2013, nos meses de maio e junho, foram instaladas a 

UPS Vilas Zumbi e Liberdade, em Colombo, e a UPS dos bairros Guatupê, Cristal e 

Ipê, em São José dos Pinhais. Em abril de 2017 e maio de 2018 foram instaladas mais 

duas UPS em Cascavel: Jardim Universitário e bairro Santa Cruz. 

Nessa primeira fase, chamada de UPS-Segurança, são realizadas ações 

típicas de polícia, desde os preparativos na área de inteligência, até o congelamento 

no dia da operação de instalação e a instalação propriamente dita, quando o 

policiamento passa a fazer parte da rotina daquela comunidade. 

Realizada essa primeira etapa, o Estado passaria a agir por meio de ações 

integradas de desenvolvimento e cidadania, com o objetivo de promover a reinserção 

social, mediante um conjunto de ações multidisciplinares, superando, assim, a mera 

resposta policial. 

Entretanto, o Programa Paraná Seguro e, especificamente, as UPS não 

ficaram afastados de críticas de diversos segmentos da sociedade. Lançadas há 

pouco mais de seis anos e meio, as Unidades Paraná Seguro ainda apresentam 

pontos de vista distintos acerca de sua eficiência.  

Em matéria da Gazeta do Povo de 22 de junho, Aníbal (2014, on-line) 

apontava a UPS como um “modelo sob dúvidas”. No texto, o jornalista relatava que, 

“enquanto um memorando da PM destacou alta da criminalidade nas comunidades 

atendidas, falta estrutura à maioria das unidades do programa do governo estadual”.  

O jornalista também destacava que, passados dois anos da principal política 

de segurança do Estado, as UPS viviam tempos de incerteza: “Oito das dez UPS de 

Curitiba não passam de uma base, dentro da qual um policial militar permanece, 

enquanto uma viatura patrulha os arredores” (ANÍBAL, 2014, on-line). 

A matéria ainda declarava que a estrutura enxuta vinha gerando resultados 

abaixo do esperado, sendo que, “após o impacto inicial do lançamento das unidades, 

os índices de criminalidade nas áreas de abrangência do programa voltaram a subir, 

a ponto de alarmar a própria Polícia Militar (PM)” (ANÍBAL, 2014, on-line). 
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Ainda sobre os resultados das Unidades Paraná Seguro, Oliveira (2016) 

destaca: 

 

A criação da UPS – Unidade Paraná Seguro foi um projeto tardio concebido 
pelo comando da Polícia Militar, com uma tentativa de resposta em reduzir 
homicídios em meio ao vazio de proposições para este objetivo. Não tem por 
base as diretrizes estratégicas da SESP-PR e muito menos as orientações 
do PPA (2012-2015). A concepção de UPS sequer aparece no Plano 
Plurianual do Governo do Estado do Paraná. A ausência de direção clara na 
Secretaria ficou configurada no quadro de sucessões da pasta que, num 
período de menos de 4 anos, experimentou a gestão de três secretários 
distintos com pouca ou nenhuma experiência sobre a segurança pública 
estadual. Na ausência de projetos organizados e consistentes, sob o 
comando Cel. Roberson Luiz Bondaruk - PMPR, foi concebido o “projeto 
Nereu que deu origem às UPS’s. Buscava-se através da criação destas 
unidades alguma notoriedade política à tímida presença do Estado em termos 
de inovação na Segurança Pública. (OLIVEIRA, 2016, p. 121-122) 

 

O autor expõe que: 

 

Ações de integração e participação com outras esferas da administração não 
foram concebidas sistematicamente e exerceram funções residuais, 
apresentando-se apenas nas inaugurações das unidades. O contexto político 
da criação das UPS’s foi elaborado em meio a uma acirrada disputa eleitoral 
municipal em Curitiba, em que ações desta envergadura, espelhadas no 
modelo de UPP14 – Unidade de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro, que 
devido a notabilização adquirida na imprensa brasileira, foi exportado para 
várias UF’s – Unidades da Federação incluindo-se o Estado do Paraná. 
(OLIVEIRA, 2016, p. 122) 

 

O tema foi objeto de outros estudos, como de Peres (2015) e Souza (2018).  

Souza (2018) destaca que as UPS foram inspiradas nas UPP, do Rio de Janeiro, e 

aponta que se constituíram como uma última tentativa de o Estado retomar áreas 

dominadas pelo crime organizado. Segundo a autora, 

 

[...] a experiência que ganhou maior destaque nacionalmente situa-se, 
novamente, no Rio de Janeiro. Trata-se das Unidades de Polícia 
Pacificadora, que passaram a funcionar a partir de 2008, inspiradas no 
sistema koban japonês, adotando o policiamento comunitário por meio de 
bases fixas de patrulhamento. O programa tem como objetivo precípuo o 
combate à criminalidade, em especial em relação aos homicídios e ao crime 
organizado. (SOUZA, 2018, p. 59) 

 

Ainda de acordo com Souza (2018, p. 60), “foram designados para trabalhar 

no âmbito das UPP apenas policiais recém-formados, como parte da ideia de trabalhar 

o policiamento comunitário (ou “por proximidade”) apenas com policiais que 
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estivessem há pouco tempo na corporação [....]”,  estimando-se que, assim, “[...] não 

possuíssem os vícios inerentes à cultura policial”. 

Também no Rio de Janeiro, as UPP tiveram uma vertente de prestação de 

serviços públicos, a UPP Social: “como exemplo, oferta de energia elétrica, 

saneamento básico e fornecimento de água, além de programas de caráter social para 

a promoção da cidadania” (SOUZA, 2018, p. 60). 

Nesse contexto, Souza (2018, p. 61) considera: 

 

Com o aparente sucesso das UPP’s, o Governo do Paraná, diante das 
crescentes taxas de homicídios no Estado, decidiu implantar programa 
parecido, para solucionar os problemas relativos à criminalidade, por meio de 
parcerias tanto com o Governo Federal quanto com as Prefeituras e outras 
entidades de cunho público e privado. É assim que, em 2012, foi lançado o 
Programa Paraná Seguro, tendo como uma de suas vertentes as Unidades 
Paraná Seguro. Da mesma forma que as UPP’s, as Unidades paranaenses 
passaram a ser instaladas em bairros com altos índices de criminalidade que, 
majoritariamente, são bairros de baixa renda e com áreas de favelas. 

 

Souza (2018, p. 61) destaca que “segurança pública no Paraná sempre 

permaneceu em segundo plano, diante da inexistência de uma política pública 

coordenada voltada para a área”. Segundo a autora, ao longo dos anos houve uma 

sucessão de projetos que foram implantados e em seguida abandonados, sendo a 

falta de gestão e de recursos para mantê-los as principais justificativas. Como 

exemplo, cita os Totens com interfones e câmeras de vigilância que integravam o 

Projeto Curitiba Mais Seguro, bem como o POVO. 

Mais especificamente sobre as UPS, Souza (2018) reforça o entendimento de 

que é um modelo baseado nas UPP, do Rio de Janeiro, 

 

[...] ou seja, cada Unidade representa uma pequena base policial 
descentralizada, para a qual parte do contingente policial é redirecionado, 
com intuito de realizar o policiamento comunitário. A ideia central era reduzir 
o policiamento repressivo, baseado na ação policial após a ocorrência, para 
dar lugar a um modelo híbrido de policiamento repressivo-preventivo, que 
procura atuar nas causas da criminalidade, impedindo-as de acontecer 
(SOUZA, 2018, p. 62). 

 

A partir de suas pesquisas, Peres (2015) indica que a escolha tanto das UPP 

quanto das UPS ocorreu em face da taxa de homicídios e outras estatísticas relativas 

à criminalidade, segundo membros do Alto Comando da PMPR. 

 

 



82 

 

Conforme relata o autor, 

 

Com o passar do tempo começaram a ser veiculados na mídia os problemas 
com transporte público, saneamento básico e outros serviços que não 
mudaram, mesmo depois da presença mais efetiva do policiamento 
ostensivo. São, também, divulgadas pela imprensa, notícias, nem sempre 
positivas, a respeito desses programas de governo [...]. (PERES, 2015, p. 20) 

 

A partir de pesquisa perante veículos de comunicação, Peres (2015) procede 

a uma abordagem panorâmica, principalmente quanto ao nível de percepção das 

pessoas em relação à atuação das UPS. Apesar de um sentimento de esperança da 

população, segundo o autor, 

 

[...] a esperança muitas vezes não se transforma em mudança efetiva. 
Cansados de esperar alguma resposta do poder público quanto às 
necessidades apresentadas pelas comunidades com a presença de UPSs, 
tanto na área da segurança pública, quanto em outras áreas, o índice de 
satisfação da comunidade para com esse projeto acabou diminuindo. Assim, 
também eram veiculadas na mídia estadual online notícias a respeito dos 
problemas que a população estava enfrentando, demonstrando uma maior 
insatisfação conforme o tempo passava e os serviços básicos não chegavam 
às regiões abrangidas pelas UPSs. (PERES, 2015, p. 21) 

 

Mais recentemente, durante a campanha eleitoral de 2018, os candidatos ao 

governo do Estado foram instados a se manifestar sobre as UPP. Em matéria da 

Gazeta do Povo de 27 de agosto, também assinada por Aníbal (2018, on-line), foi 

questionado: “O que os candidatos ao governo pensam sobre as Unidades Paraná 

Seguro?” 

Na matéria, por ordem, foram entrevistados a Governadora e candidata à 

reeleição, Cida Borghetti (PP), e os candidato Ratinho Júnior (PSD), Dr. Rosinha (PT) 

e João Arruda (MDB). 

Dos candidatos, Cida Borghetti foi a única a afirmar que, se eleita, manteria o 

programa, “por entender que é uma política de segurança focada nas pessoas e que 

aproxima a polícia dos cidadãos, estabelecendo uma relação de confiança entre 

moradores e os agentes públicos”. Além disso, a candidata acrescentou: 

 

Desde sua instalação foram necessárias algumas adaptações para manter o 
projeto, mas as UPS são um importante instrumento para reduzir a 
criminalidade. Temos resultados positivos como o menor índice de homicídios 
em uma década, registrado no primeiro trimestre deste ano. (ANÍBAL, 2018, 
on-line) 
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O candidato Ratinho Júnior informou não ter uma posição firmada sobre as 

UPS e esclareceu que, caso eleito, promoveria uma avaliação dos resultados do 

programa, para verificar se o incorporaria à sua plataforma de governo para a 

segurança pública. 

Ratinho Júnior afirmou, ainda, que “é preciso ter em mente que o combate à 

violência e a redução da criminalidade não se resolvem focando apenas em 

segurança pública. É necessário o atendimento integrado de assistência social, 

saúde, educação e proteção”. O candidato destacou como parte de seu programa o 

investimento na “[...] potencialização do policiamento comunitário e em programas de 

capacitação para jovens e adolescentes, voltados à cidadania e ao civismo” (ANÍBAL, 

2018, on-line). 

Dr. Rosinha ressaltou que as UPS foram criadas “única e exclusivamente 

como peça de propaganda”. Ainda sobre o programa, afirmou que “colocam na 

comunidade um contêiner e abandonam lá um ou dois policiais, que acabam 

trabalhando mais como despachantes do que qualquer outra coisa. Não existe efetivo, 

não existem viaturas” (ANÍBAL, 2018, on-line). 

O candidato declarou que, não obstante as críticas apresentadas, aproveitaria 

o conceito do projeto, instituindo “[...] policiamento de proximidade, que aproxima a 

polícia da população, familiariza os agentes da corporação com os moradores da 

região e humaniza a relação da polícia com a sociedade” (ANÍBAL, 2018, on-line). 

Por fim, João Arruda manifestou que “o programa foi feito à medida em que 

Richa tinha interesse de eleger o seu candidato a Prefeito em 2012. Fizeram um terço 

do que era previsto e não concluíram. É impossível fazer análise de algo que não foi 

cumprido”.  

De acordo com o candidato, sua proposta, caso eleito, seria “consertar” o 

essencial no primeiro ano do mandato e, após esse equilíbrio, definir as políticas 

públicas de segurança de forma mais elaborada. 

 

4.5.1.1.1 UPS: análise dos momentos da formação da política pública 

 

Conforme amplamente abordado ao longo da pesquisa, o presente trabalho 

monográfico não tem por escopo proceder a uma profunda investigação sobre as 

principais políticas públicas desenvolvidas no Estado do Paraná ao longo dos últimos 

40 anos. 
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Apesar da tentativa de agregar um conteúdo robusto de informações gerais 

sobre cada uma dessas ações ou programas de policiamento, o objetivo da pesquisa 

se cinge à análise do nível de participação da PMPR em três momentos singulares do 

ciclo de formação da política pública: da inserção do problema na agenda, da tomada 

de decisão e da implementação. 

Nesse sentido, numa perspectiva científica, as UPS sem dúvida revelam-se 

um interessante objeto de investigação, a ser aprofundado, principalmente passados 

alguns anos de sua implantação e com sucessivas mudanças de governo, o que 

poderá ser objeto de futuras pesquisas, não só deste Oficial, mas também de outros 

interessados. 

 

4.5.1.1.1.1 UPS: montagem da agenda 

 

Conforme amplamente relatado, no ano de 2010 o Estado do Paraná sofria 

com uma elevada taxa de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, fruto de um 

processo crescente desde o início da década de 2000. 

Em 2011, Carlos Alberto Richa assume o governo do Paraná, tendo como um 

de seus principais motes de campanha a reativação dos módulos policiais. Em 21 de 

julho, por meio de manifesto, o Grupo GPPCOM, composto de diversos veículos de 

comunicação, lança a campanha “Paz sem voz é medo: pela paz no Paraná”. Em 

agosto do mesmo ano, é lançado o Programa Paraná Seguro, com propostas ousadas 

de recompletamento de efetivo policial, compra de viaturas e equipamentos, proteção 

da fronteira e investimentos diversos em tecnologia. Nesse momento, ainda não se 

aborda a criação das UPS. 

No final de 2011, é aprovado o PPA para o período 2012-2015, em que já 

consta o Paraná Seguro como eixo de todas as ações de segurança pública no 

Estado. No PPA, a redução da taxa de homicídios é adotada como índice de aferição 

dos resultados, propondo-se a diminuição de 30,4 para 21,5 (para o ano de 2015). O 

PPA é aprovado em dezembro de 2011, já apontando, assim, a tendência de o Estado 

promover ações específicas para a redução da mortalidade violenta. 

Simultaneamente, as UPP no Rio de Janeiro vivenciavam um momento de 

prestígio diante dos resultados alcançados, o que fez emergir o objetivo do Estado do 

Paraná de reduzir os elevados índices de criminalidade mediante a aplicação de um 

modelo semelhante. 
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Nesse sentido, em relação ao momento da inserção do problema na agenda, 

percebe-se uma potencial relação entre o lançamento do Programa Paraná Seguro, a 

aprovação do PPA, a adoção da taxa de homicídios como indicador para aferição de 

resultados e o êxito momentâneo das UPP. 

Sobre o momento específico da inserção do problema na agenda, foi realizada 

entrevista com o Cel. PM RR Roberson Luiz Bondaruk (2018), então Comandante-

Geral, o qual aponta que, antes mesmo do governo Carlos Alberto Richa, já se 

pensava num “[...] programa de policiamento e integração com a comunidade”, por 

meio da estratégia de inserção “de pontos seguros em áreas inseguras”, “[...] 

proliferando segurança para a região do entorno”, não bastando apenas a colocação 

de uma viatura ou módulo. Segundo o entrevistado, a intenção não era mais fixar os 

efetivos policiais em praça ou outros espaços de aglomeração, mas naqueles em que 

houvesse uma maior incidência criminal (BONDARUK, 2018).  

A ideia é que, junto com o aparato de segurança pública, já viessem outros 

serviços e políticas públicas à população. A proposta não se assemelhava às UPP do 

Rio de Janeiro, visto que estas eram voltadas ao conceito de ocupação, distinta, 

assim, da proposta do entrevistado. 

 

4.5.1.1.1.2 UPS: tomada de decisão política 

 

Iniciado o ano de 2012, logo em 5 janeiro, por meio da imprensa oficial, o 

Governador Carlos Alberto Richa anuncia a implantação “[...] de unidades de interação 

social denominadas ‘Unidades Paraná Seguro’ (UPS) em áreas do Estado que 

apresentem altos índices de criminalidade”, as quais viriam a ser efetivadas a partir 

de março de 2012 (PARANÁ, 2012b, p. 2). 

Com relação aos locais de instalação das unidades, os atos emanados pela 

Corporação – Diretriz n. 004/2012 (PARANÁ, 2012b) e Ordem de Operação n. 

005/2012 (PARANÁ, 2012c) – indicam que o setor de inteligência da SESP procedeu 

à definição diante de critérios técnicos e estatísticas criminais, notadamente em 

consonância com os índices mais elevados de mortes por grupo de 100 mil habitantes, 

além de aspectos de vulnerabilidade social. 

Esse dado, constante na Diretriz n. 004/2012 (PARANÁ, 2012b), indica a 

disposição da Chefia do Poder Executivo e o momento da efetiva tomada de decisão, 
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que, diante das alternativas formuladas, optou pela escolha das Unidades Paraná 

Seguro. 

Pelo menos em termos programáticos, observa-se nesse momento uma 

formatação bem definida, em duas fases distintas, da UPS-Segurança e UPS-

Cidadania. 

Esse momento da tomada de decisão política fez ocorrer, ainda no ano de 

2012, a implantação de dez UPS na Capital do Estado e mais duas UPS no interior, 

uma em Cascavel e outra em Londrina. No ano de 2013, são lançadas outras duas 

UPS na Região Metropolitana de Curitiba (Colombo e São José dos Pinhais). 

Em entrevista, o Cel. PM RR Roberson Luiz Bondaruk (2018) destaca que a 

ideia inicial, ainda no governo Roberto Requião, não prosperou, entretanto  

 

[...] houve a mudança de governo, e esse projeto foi mudado o nome pra 
“UPS”, porque tinha a “UPP”, isso também uma decisão governamental, foi 
uma decisão política, porque nós não iríamos fazer copiando o nome lá do 
Rio de Janeiro, até porque o conceito que nós vimos lá era diferente, porque 
as UPPs são meramente uma tropa de ocupação, você lança uma tropa no 
terreno e eles ficam lá fazendo policiamento. 

 

O Cel. Bondaruk (2018) salienta que as UPP não prosperaram porque não 

houve o devido investimento do Estado em outras áreas, ficando um policial isolado 

apenas para cuidar do espaço da Unidade, o que viria a se repetir aqui nas UPS. 

 

4.5.1.1.1.3 UPS: implementação da política 

 

Os atos efetivos de implantação das Unidades Paraná Seguro são 

formalmente concebidos pela Ordem de Operação n. 005/2012 – 3.ª Seção EM 

(PARANÁ, 2012c). De acordo com o documento de Estado-Maior, a PMPR teria a 

incumbência de “preparar o terreno”, por meio de um conjunto de ações operacionais 

integradas, possibilitando, assim, a implantação oficial da primeira UPS, estando já 

definida como a do bairro Uberaba, em Curitiba. 

Segundo o documento, as demais unidades, a serem implantadas a partir do 

primeiro trimestre de 2012 “em municípios ou áreas de elevado índice de criminalidade 

e vulnerabilidade social”, atenderiam a um “cronograma governamental” (PARANÁ, 

2012c, p. 4).  
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Assim, no item 6 (Execução) da Ordem de Operação n. 005/2012, uma 

primeira fase seria destinada à “preparação para a implantação da UPS”, a ocorrer 

entre as 6h do dia 1.º de março de 2012 e as 11h do dia 8 de março de 2012, mediante 

o conjunto de ações compostas pelo “congelamento da área através de intervenções 

em postos de bloqueio e controle”, “cumprimento de mandados de prisão e de 

mandados de buscas e apreensões” e “operações de radiopatrulhamento, saturação 

e abordagens diversas”, essas últimas denominadas de Operações de Saturação por 

Tropas Especiais (OSTE) (PARANÁ, 2012c, p. 6). 

Ainda conforme o documento, a segunda fase, de “implantação propriamente 

dita da 1.ª UPS do Estado do Paraná”, ocorreria em solenidade oficial em 8 de março 

de 2012, às 11h (PARANÁ, 2012c, p. 11). 

Assim, de acordo com o jornal Tribuna do Paraná, em matéria assinada por 

Deslandes (2012, on-line), “a primeira Unidade Paraná Seguro foi implantada [em 8 

de março] no bairro Uberaba, em Curitiba, depois de uma semana de presença maciça 

da polícia nas ruas do bairro para fazer um ‘arrastão’ contra a criminalidade”. 

Segundo a matéria, 

 

Em um palanque montado em frente ao CRAS, o prefeito Luciano Ducci e o 
governador Beto Richa, acompanhados do secretário de segurança Reinaldo 
de Almeida Cesar e do comandante da Polícia Militar, o coronel Roberson 
Bondaruk, lembraram que a UPS foi criada para começar a mudar a realidade 
atual da segurança no estado, marcada por altos índices de homicídios, 
pouco efetivo policial e superlotação nas delegacias. (DESLANDES, 2012, 
on-line) 

 

Ainda conforme o texto jornalístico,  

 

“Nenhum bairro vai ficar desprotegido na nossa cidade”, ressaltou Ducci. Ele 
garantiu que outras dez UPS serão instaladas só na capital, até o final do 
ano. Reforçando que a UPS é um plano global para eliminar a violência, não 
apenas no âmbito da segurança, Beto Richa anunciou a retomada dos 
módulos policiais nos bairros, além da construção de escolas estaduais na 
Vila Audi/União, no Osternack e no Tatuquara, e de novas unidades de 
saúde. 
“O bandido no Paraná tem que saber que não tem mais vez. Nós seremos 
implacáveis no combate à criminalidade”, garante. (DESLANDES, 2012, on-
line) 

 

De fato, ao longo do ano de 2012 foram instaladas mais nove UPS na Capital, 

das quais cinco na Cidade Industrial de Curitiba (Vila Sabará, Vila Verde, Vila Nossa 
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Senhora da Luz, Vila Caiuá e Vila Sandra), e uma em cada um dos bairros: Parolin, 

Sítio Cercado (Vila Osternack), Tatuquara (Vila Ludovica) e Cajuru (Vila Trindade). 

Ainda em 2012, foi instalada uma UPS em Cascavel (Jardim Interlagos) e uma 

UPS em Londrina (Jardim União da Vitória). No ano de 2013, foram instaladas 

Unidades Paraná Seguro, em São José dos Pinhais (Guatupê, Cristal e Ipê) e 

Colombo (Vilas Zumbi e Liberdade). Em Cascavel, em abril de 2017, foi instalada uma 

UPS no Jardim Universitário e, em maio de 2018, uma UPS no bairro Santa Cruz. 

Em pesquisa sobre as Unidades Paraná Seguro na visão dos Comandantes, 

Novais e Berno (2016, p. 66-67), mediante consultas e questionários com perguntas 

abertas e fechadas aos Comandantes de Unidades em locais de UPS, relatam que: 

“após a OSTE iniciou-se a implantação das bases propriamente ditas, fase em que já 

se iniciaram os problemas, visto que a estrutura disponibilizada não foi a prometida e 

muito menos condizente para o desenvolvimento da atividade proposta”.  

A partir das respostas obtidas com os Comandantes, os autores afirmam que, 

 

Dentro dessa percepção foram precárias as bases físicas, que na maioria das 
vezes se tratavam de container ou então um imóvel improvisado. Falta de 
materiais e viaturas, efetivo reduzido sendo que, na maioria das UPS’s, 
funciona apenas o serviço de permanência, em que um policial militar fica no 
posto “cuidando” da sede, e assim tornando da base um motivo de 
preocupação [...]. (NOVAIS; BERNO, 2016, p. 67) 

 

Conforme já descrito, a etapa subsequente às ações de segurança pública 

(UPS-Segurança) competiria ao Estado, por meio da adoção de providências voltadas 

à redução de vulnerabilidades sociais, inclusive com recursos financeiros 

provenientes do Programa Paraná Seguro – BID. 

O programa, instituído pelo Decreto Estadual n. 11.824 (PARANÁ, 2014a), de 

11 de agosto de 2014, tinha como componentes a “melhoria da eficácia policial na 

prevenção da criminalidade urbana” e a “prevenção, reabilitação e reinserção social 

de jovens com alta incidência de fatores de risco associados à violência e ou em 

conflito com a lei”. Atualmente, segundo indica o governo do Estado do Paraná, a 

UPS-Cidadania encontra-se vinculada à Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos 
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Humanos, que, como já mencionado, executa o programa por feiras de serviços9 e 

ações continuadas10. 

Com relação à implantação das UPP, o Cel. Bondaruk (2018) relata que  

 

[...] no começo, houve apoio, no sentido de que houvesse recurso; só que, 
como havia uma certa pressa política pra que essas estruturas fossem feitas 
logo, nossa ideia era que se escolhesse uma área, se construísse um módulo 
dentro de um padrão, tinha até uma planta padrão, etc., para trabalhar dentro 
de um sistema diferenciado, só que, como havia uma pressa, a ideia que se 
teve, e não foi da Polícia Militar, foi de alugar containers, onde se faria uma 
adaptação desses containers para uso humano e então ali o policial faria o 
atendimento. 

 

O Cel. Bondaruk (2018) também conta que, paralelemente às decisões 

políticas, tentou-se caminhar com questões técnicas, desde a seleção das pessoas 

para trabalhar nesses locais, até o enfoque de arquitetura contra o crime e polícia 

comunitária, “pra que não fosse mais só um rótulo comercial, não fosse só mais uma 

propaganda política, que fosse uma solução efetiva”. 

De acordo com o Cel. Bondaruk (2018), “[...] isso até certo ponto acabou 

dando certo”, essas unidades foram instaladas em áreas conflagradas, bolsões de 

pobres, onde a Polícia Militar começou a atuar. Colaborou, inicialmente, a Prefeitura 

Municipal de Curitiba, atuando em questões específicas de urbanização e estrutura, e 

o projeto então “começou a dar certo”.  Segundo o Coronel, “isso começou a cair nas 

graças do povo, então a população, como acontecia nos módulos, na década de 80, 

a população trazia café para o policial, fazia amizade com o policial [...]” (BONDARUK, 

2018). 

Entretanto, o programa passa a sofrer dificuldades, decorrente de “uma crise 

política muito forte” que sofria o governo, “e aqueles recursos que estavam sendo 

disponibilizados para toda a estrutura começaram a ser recolhidos” (BONDARUK, 

2018). 

                                            
9 As feiras de serviços UPS-Cidadania são ações integradas e mobilizadoras, realizadas a partir da 

articulação com as instituições parceiras, que oferecem serviços públicos gratuitos que promovam 
cidadania e inclusão social a todos os paranaenses: trabalho, documentação, tarifa social de água e 
luz, orientação jurídica, direitos humanos, defesa do consumidor, assistência social, saúde, 
educação, segurança, trânsito, habitação, inclusão digital, Nota Paraná, cultura e lazer. 

10 Políticas públicas desenvolvidas em prol da população em situação de vulnerabilidade social nas 
seguintes áreas: Justiça, Trabalho, Cidadania, Direitos Humanos, Segurança, Educação, Saúde, 
Agricultura, Meio Ambiente, Urbanismo, Infraestrutura, Energia Elétrica, Saneamento, Habitação, 
Social, Cultura, Esporte e Lazer. 
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Conforme relata o Cel. Bondaruk (2018), “[...] os containers, eles não foram 

adquiridos, eles foram locados, depois a própria Polícia Militar não estava tendo 

recurso pra pagar o valor do que o proprietário teria direito, porque o Estado acabou 

cancelando as verbas que estavam sendo destinadas, e o sistema começou a ter 

dificuldade de estruturação”. 

Não obstante, reforça o Cel. Bondaruk (2018), nos locais em que foram 

instaladas as UPS houve redução de criminalidade, também uma melhor integração 

da polícia com a comunidade, e as pessoas passaram a se sentir mais seguras, 

inclusive policiais militares demonstraram satisfação com a experiência. 

O Cel. Bondaruk (2018) destaca que uma das grandes dificuldades para o 

programa foi a criação do Fundo Especial de Segurança Pública (FUNESP), em que 

os recursos passaram a ser geridos pela SESP, prejudicando ainda mais a condução 

do programa pela Polícia Militar. Segundo o Coronel, “até se estruturar o fundo, levou 

mais de um ano, então se suspendeu quase que sumariamente, por esses entraves 

burocráticos, a aquisição de viaturas, de pneus, das coisas mais essenciais”. 

 

Então, toda a segurança pública, enquanto esperava o sistema se estruturar 
nessa nova versão, passou a ter dificuldade; então, resultado, entre todas 
essas coisas, sendo que pro básico, atendimento de ocorrência, estava muito 
difícil, estava faltando combustível pra viatura, estava faltando pneu, porque 
o orçamento foi aglutinado, e até que ele se reorganizasse, pra novamente 
passar a ser liberado, isso levou mais de um ano. (BONDARUK, 2018) 

 

O Cel. Bondaruk (2018) relatou que, do meio até o final de seu comando, teve 

severas dificuldades, principalmente em relação à frota – de um total de 4.400 

viaturas, aproximadamente 1.500 em situação de descarga, várias outras faltando 

pneus, manutenção e problemas de abastecimento. Conforme conta o entrevistado, 

 

Os mínimos recursos que precisaria pra manter um sistema começaram a ser 
tirados pelo próprio governo que tinha patrocinado o começo, e as UPS 
começaram a entrar em declínio. A prefeitura acabou retraindo, os demais 
órgãos do Estado acabaram retraindo. No final, a única instituição que estava 
lá era a Polícia Militar, a única que permaneceu, eram os policiais militares 
que continuavam lá na comunidade; os outros órgãos, estaduais ou 
municipais, acabaram retraindo pra outros serviços, e começaram a tirar o 
apoio, e as UPS começaram a entrar em declínio e começaram a ter bastante 
dificuldade. (BONDARUK, 2018) 
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O Cel. Bondaruk (2018) destaca que os recursos só voltaram a ser destinados 

depois do fim de seu comando, quando o FUNESP se estruturou; mas, mesmo assim, 

em volume inferior às necessidades da instituição. 

O entrevistado relata que, diante das necessidades das unidades 

operacionais responsáveis por UPS, e pela falta da destinação compatível de 

recursos, “as UPS começaram a ser drenadas de novo para o serviço das unidades 

que estavam precisando, porque a estrutura que foi planejada, foi prevista estar, o 

próprio governo começou a retirar esse apoio” (BONDARUK, 2018). 

Enfim, o Cel. Bondaruk (2018) encerra afirmando que  

 

[...] as UPS acabaram naufragando também pelo mesmo tipo de problema 
com os quais os módulos enfrentaram e caíram; os módulos eram uma 
excelente proposta, que não era muito diferente disso aí [...]. O que se tentou 
dessa última vez, no nosso caso quando eu estava no comando, era ver se a 
gente conseguia superar aquelas dificuldades que fizeram o sistema modular 
naufragar, mas infelizmente nós vimos que o poder político do Comandante 
não foi – de um Comandante-Geral às vezes não é – suficiente pra preservar 
uma coisa dessa, porque as ordens, a força política, seja da Secretaria de 
Segurança Pública, das secretarias de Estado e do próprio governo do 
Estado, impõem ao Comandante restrições com as quais ele não consegue 
preservar esses projetos. 

 

Assim, na visão do Cel. Bondaruk (2018), “mais uma vez a Polícia Militar 

investiu o nome dela, investiu a autoridade dela, e acabou caindo em descrédito [...]”. 

Assim, segundo o entrevistado, [...] sem o apoio do governo e seu suporte político e 

administrativo [...], o sistema não funciona e, infelizmente, foi isso que aconteceu mais 

uma vez” (BONDARUK, 2018). 

 
4.5.1.2 Helper 

 

Em novembro de 2016, por meio do e-Protocolo n. 14.359.596-0 (PARANÁ, 

2016b), deu-se início a um processo destinado a “[...] dar continuidade à contratação 

de empresa especializada para a locação de equipamentos dos Postos de 

Monitoramento Eletrônico para monitoramento e acompanhamento, em tempo real 

[...]”, a ser destinado a Batalhões da Polícia Militar e ao Centro Integrado de Comando 

e Controle Regional (CICCR), vinculado à SESP. 

No protocolado, originado do CICCR, consta um rol de documentos, entre os 

quais o projeto básico que contemplava as características técnicas do objeto, sistema 

de funcionamento, além de planilha de custos e composição de preços. 
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Ainda no expediente, constava a proposta comercial da empresa Helper 

Tecnologia de Segurança S.A., sediada no município de Pinhais, no Estado do 

Paraná. No documento de apresentação, a empresa destaca que o “Helper é um 

sistema inovador que utiliza tecnologia para promover o bem-estar das pessoas, 

contribuindo para a gestão da segurança pública e otimizando os seus investimentos”. 

Ainda de acordo com a apresentação, “seu grande diferencial é atender as situações 

de emergência remotamente e de forma interativa, permitindo a comunicação com o 

Centro Integrado de Controle (CICC)” (PARANÁ, 2016b, p. 32). O documento 

apontava, ainda, que o “Helper proporciona presença ostensiva, inibindo a atividade 

criminosa e aumentando a segurança da população” (PARANÁ, 2016b, p. 32). 

No âmbito da SESP, foi instrumentalizado o processo com o termo de 

referência e valores destinados à locação dos equipamentos, sendo, no entanto, 

sugerido que o protocolado fosse submetido à Diretoria de Desenvolvimento 

Tecnológico e Qualidade (DDTQ) da PMPR (PARANÁ, 2016b, p. 90). Assim, a 

remessa se deu em 27 de setembro de 2017. 

Na resposta do Diretor da DDTQ, entre diversas questões de ordem técnica, 

o oficial relatou o recebimento de outro expediente simultâneo, inserto em outros 

e-Protocolos que tratavam da mesma matéria, sendo que um deles, n. 14.608.708-6, 

de 9 de maio de 2017 (PARANÁ, 2017a), foi originado pela própria empresa Helper 

Tecnologia de Segurança S.A. (PARANÁ, 2016a). 

Como conclusão, o Diretor afirmou que eventual contratação do objeto deveria 

se esgotar no âmbito da própria SESP, uma vez que o CICCR, em face dos 

equipamentos doados pela União como “Legado da Copa do Mundo”, já exercia 

atividade semelhante, de monitoramento de câmeras de vigilância. 

Além disso, o Diretor da DDTQ apontou uma série de questões de ordem 

técnica, ponderando, assim, a metodologia de aplicação, entre os quais a necessidade 

de pessoal treinado, bem como um software analítico, “que detecta atitudes suspeitas 

e gera alertas automáticos”, por meio de “cercas eletrônicas, leitura de caracteres de 

placas de veículos (OCR/LPR) e identificação biométrica” (PARANÁ, 2016b, p. 110-

111). Assim, ressaltou que “agregar mais e mais câmeras, sem software analítico, vai 

sobrecarregar o sistema e não trará eficiência (PARANÁ, 2016b, p. 111). 

Por fim, entre diversas outras questões, ressaltou: “a PMPR não [tinha] 

interesse na ampliação dos equipamentos Helper na modelagem (e preços) 
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apresentado (os). Não temos capacidade de gestão das imagens em nossa central de 

emergência (COPOM) de Curitiba e RMC” (PARANÁ, 2016b, p. 93). 

Em outro expediente no mesmo caderno administrativo (PARANÁ, 2016b, p. 

107), o Diretor da DDTQ novamente se posiciona sobre o assunto, relatando 

manifestação formal da Corporação no e-Protocolo n. 14.184.192-0 (PARANÁ, 

2016a). Nesse outro protocolo, consta a informação de que o Comando-Geral fora 

notificado acerca do início da “fase de teste” dos equipamentos Helper, sendo um 

instalado na Praça da Espanha e outro na Vila Capanema, inclusive com o brasão da 

PMPR.  

De acordo com o Diretor da DDTQ, os custos de instalação e de manutenção 

estavam sendo supridos pela empresa, não existindo “[...] documentação formal para 

utilização da logomarca da PM / SESP / governo do Paraná nos equipamentos” 

(PARANÁ, 2016b, p. 109).   

Decorrido todo o trâmite na SESP, em que foi elaborada minuta de edital 

voltada à contratação do objeto, bem como juntadas as manifestações da DDTQ, o 

Comando-Geral foi instado a se manifestar em relação a “uma avaliação da eficácia 

dos Totens de segurança (Helpers)” instalados experimentalmente na Capital em três 

pontos: na Praça da Espanha, no Viaduto do Colorado (Vila Capanema ) e na sede 

das Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. (Ceasa). Para tanto, foi instruído o e-

Protocolo sob o n. 14.970.138-9, cuja ementa é a seguinte: 

 

REFERENTE AO EP 14.184.192-0 E EP 14.608.708-6, QUE 
VERSAM SOBRE A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE 
TOTENS VINCULADOS AO SISTEMA HELPER, INFORMA 
QUE A PMPR NÃO POSSUI INTERESSE NOS 
EQUIPAMENTOS HELPER. (PARANÁ, 2017b, p. 1) 

 

Na resposta, o então Comandante-Geral, Cel. QOPM Mauricio Tortato, 

ratificou o entendimento do Diretor da DDTQ, “no sentido de que a PMPR não 

[possuía] interesse nos equipamentos do sistema Helper na modelagem apresentada” 

(PARANÁ, 2017b, p. 3). 

De acordo com o Comandante-Geral, pôde-se constatar que o sistema, nos 

locais em que fora instalado experimentalmente, não demonstrou efetividade, 

“considerando que em nada se modificou a realidade da segurança e da ordem pública 

após a instalação do equipamento em epígrafe” (PARANÁ, 2017b, p. 3). 
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Ademais, o Comandante-Geral entendeu a locação dos equipamentos como 

onerosa e não prioritária ao erário, justamente na esteira da Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEFA), que determinara a todas as estruturas do Poder Executivo que 

observassem os reflexos da Lei Complementar n. 156 (BRASIL, 2016), de 28 de 

dezembro de 2016, a qual impôs limite de gastos aos entes federados, aplicando-se 

apenas a correção inflacionária para o exercício vindouro. 

Ademais, o então Comandante-Geral relatou ser necessário  

 

[...] resgatar a história da segurança pública no Estado do Paraná quando 
lançou os denominados “Totens”, que se constituíram em pontos de 
referência para atuação Policial Militar, em um sistema mais midiático do que 
efetivo e que posteriormente foi abandonado. Na época, havia um 
intercomunicador com a Central de Operações PMPR que nunca operou com 
efetividade, mesmo considerando que à época não havia celular com a força 
de abrangência que temos atualmente – situações críticas de urgência e 
emergência, nos locais públicos onde se pretende instalar tais equipamentos 
Helper, demandam dezenas e por vezes centenas de ligações 190. 
(PARANÁ, 2017b, p. 5) 

 

Por fim, o então Comandante-Geral, “invocando preceitos de natureza fiscal, 

orçamentária e financeira” [...], associado à absoluta impropriedade funcional do 

sistema Helper”, [reafirmou] posição contrária à contratação do sistema Helper nos 

termos indicados pela DDTQ/PMPR [....]” (PARANÁ, 2017b, p. 5). 

Em matéria para a Gazeta do Povo, Ribeiro (2016, on-line) indica que “crimes 

caem em região com Totem de segurança e projeto será ampliado”. Na reportagem, 

o jornalista cita dados estatísticos fornecidos pela Coordenadoria de Análise e 

Planejamento Estratégico (CAPE) da SESP, dando conta de que “houve queda de 

16% nas ocorrências na região do Viaduto do Colorado quando comparados os 

indicadores dos seis meses subsequentes à implantação do equipamento com o 

mesmo período anterior – os dados se referem a todos os tipos de crime” (RIBEIRO, 

2016, on-line).  

De acordo com informações do representante da empresa, o equipamento já 

vinha sendo utilizado em alguns municípios, sendo que “a tecnologia é considerada 

uma tendência obrigatória para o setor público, onde há claras falhas de estrutura, e 

para o setor privado, que tenta também ocupar o espaço diante da violência urbana”, 

além de evitar o “desperdício de recursos humanos e materiais” (RIBEIRO, 2016).  

Com relação à provocação acerca da possível similitude com os Totens do 

governo Jaime Lerner, a empresa afirmou que os anteriores “eram Totens de 
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concreto, que precisaram ter viaturas ao lado para evitar o vandalismo”. Além disso, 

o novo equipamento contava com mecanismos antivandalismo e, por possuir 

blindagem, suportava pedradas, sem qualquer tipo de dano, bem como disparos de 

armas calibre .40 (RIBEIRO, 2016, on-line).  

Sobre o tema, foi entrevistado o então Comandante-Geral, Cel. QOPM 

Mauricio Tortato, que no período da pesquisa ocupava a função de Chefe da Casa 

Militar da Governadoria. O Cel. Tortato inicia a entrevista relatando que “as 

componentes de formação da política pública no seio da Polícia Militar sofrem 

problemas de governança”. De acordo com o Cel. Tortato (2018), a Polícia Militar, por 

ser órgão mais visível, mais atuante e com mais competências na seara da segurança 

pública, consegue definir problemas e, pelos estudos, pelo trabalho acadêmico, 

consegue também consolidar políticas públicas.  

Contudo, conforme relata o Cel. Tortato (2018), a Corporação não dispõe de  

 

[...] governança sobre o desencadear daquilo que é chamado de 
planejamento estratégico, de políticas públicas com maior efetividade, 
atuando consoante a experiência de cada um dos comandos, em todas as 
regiões do Estado do Paraná, porque, por vezes, como nós não termos a 
governança, nós não nos determinamos nos encaminhamentos 
orçamentários, financeiros, fiscais, patrimoniais, contábeis do Estado; 
quando as proposições chegam, as políticas públicas, nas suas concepções, 
elas são jogadas de lado, e efetivamente somos pautados, por vezes, por 
representantes comerciais, por aqueles que trazem experiências de fora, 
ainda que elas sejam totalmente dissociadas da realidade, e, principalmente, 
nas limitações orçamentárias, financeiras, dissociadas das prioridades que 
são estabelecidas – e não diria pelo Comando-Geral, mas pela instituição 
como um todo. 

 

A partir dessa introdução, o Cel. Tortato (2018) destaca o crescimento da 

vertente tecnológica nos últimos 20 anos, aplicada à segurança pública. Mesmo 

reforçando a relevância dessas novas tecnologias, ressalta a necessidade do 

estabelecimento de prioridades. Diante disso, menciona o surgimento de tecnologias 

– sobretudo aquelas decorrentes dos investimentos por ocasião da Copa do Mundo 

de 2014 – que poderiam “potencializar os recursos tecnológicos implementados no 

Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Paraná, no quinto andar da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública” (TORTATO, 2018).  

Aliado a isso, houve uma proposta durante o processo político-eleitoral de 

2014, na reeleição do Govenador Carlos Alberto Richa, denominada Projeto Vigia, 

que consistia num conjunto de soluções tecnológicas, que envolveriam “[...] sistemas 
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digitais de monitoramento, com aquilo que eles chamavam de inteligência artificial” 

(TORTATO 2018).   

O Cel. Tortato (2018) relata que, ao conhecer o programa, percebeu tratar-se 

de “uma rede de circuito fechado de TV, direcionado para o Centro Integrado de 

Comando e Controle, mas que efetivamente seria um número absurdo de 

monitoramento, em que nós não teríamos a capacidade de efetivamente dar vida pra 

esse monitoramento”.  

O Cel. Tortato (2018) relata que, quando se tratava de inteligência artificial,  

 

[...] quando eles falavam em níveis de inteligência artificial, verificou-se que 
não havia inteligência artificial; que o máximo que chegaria era um sistema 
de OCR pra identificação de placas, ainda que eles falassem em identificação 
facial, e outros recursos de condutas e comportamentos que pudessem 
identificar potencialmente uma atitude delituosa por um indivíduo que 
estivesse sendo filmado, e que, a partir dessa identificação desses 
comportamentos, seria disparado um alerta pra que a polícia atuasse de 
maneira a uma repressão imediata. 

 

O Cel. Tortato (2018) então conta que, como essa proposta não se consolidou,  

 

[...] surgiu ainda, de 2014 pra 2015, uma proposta de uma empresa chamada 
Helper que era um Totem que teria um sistema de comunicação, mais fluido, 
mais facilitado, para qualquer pessoa, que de modo intuitivo conseguiria falar 
com uma central de operações e teria um sistema de alto falante, em que o 
interlocutor nessa central de operações poderia interagir com as pessoas no 
entorno desse Helper, e que esse Helper, na parte superior identificado com 
as cores e com o brasão da Polícia Militar, também faria monitoramento por 
sistema de câmeras.  

 

A partir de maio de 2015, quando então o Cel. Tortato já ocupava a função de 

Comandante-Geral, foi verificado que, “sob um conceito isolado e não sistêmico ele 

teria algum valor, mas na relação de custo-benefício ele se apresentava como uma 

questão muito inviável” (TORTATO, 2018).  

Segundo o Cel. Tortato (2018), a proposta da empresa consistia na locação 

do equipamento com todo o suporte da interligação e manutenção, cujo valor, na 

proporção, era muito superior a um processo que tramitava para a locação de viaturas, 

visto que a frota da PMPR à época estava totalmente deficitária. 

De acordo com o entrevistado, não obstante o entendimento da Corporação 

acerca da inviabilidade da proposta, submetida à SESP, o órgão entendeu pela 

instalação, em caráter experimental, de dois Helpers. Um equipamento foi colocado 

no entroncamento do viaduto da Vila Capanema, e outro posteriormente foi definido 
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para instalação na Praça da Espanha, local “onde tem muitos problemas em função 

da vida noturna” (TORTATO, 2018). 

Segundo o Cel. Tortato (2018), pelo fato de a Corporação não deter a 

governança sobre esse processo, “a SESP assim decidiu, caracterizou os Helpers 

com as cores e com o brasão da Polícia Militar; lá instalou”. 

O oficial relata controvérsias havidas a partir desse momento, uma vez que, 

como as imagens ficavam concentradas no CICCR/SESP, o órgão entendia que 

deveria ter autonomia para “despachar viaturas prioritariamente pra atender essas 

demandas”, o que não foi autorizado pela Corporação, “porque colidia com os 

fundamentos doutrinários da atuação do Centro de Operações Policiais Militares 

(COPOM)” (TORTATO, 2018). 

Acerca da experiência da instalação do Helper da Vila Capanema, o Cel. 

Tortato (2018) aponta que, 

 

[...] ainda que ele tenha tido de modo imediato um impacto inicial, 
sequencialmente a rotina da vida, da segurança pública e dos indicadores 
criminais e de sensação de segurança na Vila Torres [Capanema] não se 
alteraram. Por quê? Porque aquilo passou a fazer parte do cotidiano, o nível 
de resposta dado por aquilo não era eficiente, porque nós continuávamos 
com limitações em outras questões que seriam absolutamente essenciais [...]. 

 

Relata o Cel. Tortato (2018) que houve atos de vandalismo e pichação nos 

Totens da Vila Capanema e inclusive da Praça da Espanha. Segundo ele,  

 

[...] de maneira caricata, [...] em função dos indicadores que nós tínhamos ali, 
estava o Helper, e tivemos que estabelecer um ponto-base permanente na 
Praça da Espanha com uma guarnição policial-militar. Eis que, com o Helper 
ali, filmando ou não filmando, tendo a possibilidade da intercomunicação e 
tendo a sua atuação ostensiva, estática ali, não alterou em nada os 
indicadores de perturbação do sossego, de rixa, de vias de fato, de lesão 
corporal, chegando ao cúmulo de termos um homicídio que ocorreu ao lado 
do Helper, que inclusive ficou, ao final da atuação criminosa, sujo de sangue. 
(TORTATO, 2018) 

 

Segundo o Cel. Tortato (2018), apesar de todas as manifestações 

institucionais quanto à inefetividade da medida em termos de política pública, com 

foco da preservação da ordem pública, ainda assim foi impulsionada uma proposta da 

estrutura de governo para a instalação de diversos desses equipamentos, o que 

provocou uma resposta do Comando-Geral, 
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[...] seja pelas impossibilidades de destinarmos militares estaduais pra fazer 
esse monitoramento, além do que você não esgotava a atuação da Polícia 
Militar no Helper, você teria obrigatoriamente que ter um suporte de uma 
guarnição dinâmica, atuando, de modo a cumprir os requisitos protocolares e 
doutrinários da atuação da Polícia Militar, pudesse complementar esse 
atendimento. (TORTATO, 2018) 

 

Foi em razão disso que a Corporação se posicionou, indicando a existência 

de outras prioridades. E o Cel. Tortato (2018) encerra a entrevista afirmando:  

 

Razão pela qual, efetivamente, o estudo congrega um propósito edificante, a 
partir do momento em que ele identifica que a concepção da política pública, 
ela não se dá nos fundamentos de excelência, de resolução de problemas, 
de melhoria na qualidade da prestação de serviço por parte da instituição, 
elas são pautadas por posições midiáticas, impressionistas, superficiais, e por 
vezes maculadas por outros interesses que são escusos, que é melhor a 
gente nem referenciar. 
[...] 
Na relação de custo-benefício, responsavelmente na aplicação do recurso 
público, é uma outra dimensão que a gente tem que colocar na definição de 
políticas públicas. Eu trago experiências internacionais extremamente caras, 
que são absolutamente dissociadas da atuação institucional e do propósito 
de resolução de um problema [...]. 

 

Por fim, em relação ao Ofício n. 1.380/Gab. CG, de 12 de dezembro de 2017, 

o Cel. Tortato destaca que aquele expediente foi elaborado pessoalmente por ele, 

diante da divergência em relação aos fundamentos de prioridade e de propósito de 

solução de problemas como aquela política pública propunha (TORTATO, 2018). 

 

4.5.1.2.1 Helper: análise dos momentos da formação da política pública 

 

Diante de todo o exposto, apesar de até a presente data os Helpers ainda 

estarem instalados de forma experimental, essa política pública não se efetivou no 

Estado. Não obstante, o histórico da tramitação dos Helpers enverga relevância, em 

termos de investigação científica, uma vez que dados do processo indicam um 

elevado dispêndio de recursos públicos, cujo preço máximo da licitação – a ser objeto 

de disputa e eventual redução –, viria a contemplar dispêndios mensais de locação, 

para todo o sistema previsto, da ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 
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4.5.1.2.1.1 Helper: montagem da agenda 

 

Segundo relato do então Diretor da DDTQ, Cel. QOPM Éveron César Puchetti 

Ferreira, a PMPR foi provocada por dois expedientes distintos, quase que 

simultâneos, sendo um oriundo do CICCR/SESP e o outro da empresa proprietária da 

patente dos equipamentos. 

A partir disso, a Corporação passou a atuar no sentido de informar a 

necessidade de ajustes no Termo de Cooperação ou no eventual contrato decorrente 

de processo licitatório que se pretendia firmar. Além disso, reiteradamente informou 

as dificuldades quanto à necessidade de pessoal para a utilização do equipamento, 

inclusive potencializadas pela ausência de um software analítico, e os elevados custos 

atinentes ao projeto. 

Nesse sentido, dos documentos acostados e demais evidências obtidas, a 

PMPR passa a atuar somente após a inserção do tema na agenda, mediante a 

provocação da empresa proprietária dos Helpers e do CICCR/SESP. 

 

4.5.1.2.1.2 Helper: tomada de decisão política 

 

A tomada de decisão política ocorre após a montagem da agenda, em que se 

discutem as possíveis alternativas para solucionar um problema que se tornou público. 

Nesse contexto, diante das reiteradas e assertivas manifestações 

institucionais, num primeiro momento do Diretor de Tecnologia e Qualidade e, de 

forma derradeira, do Comandante-Geral da Corporação, as propostas e discussões 

iniciais não prosperaram, não correndo, até a presente data, a formalização da 

locação dos Totens de segurança, conhecidos como Helpers. 

 

4.5.1.2.1.3 Helper: implementação da política 

 

Conforme relatado, até o presente momento não foram implementados os 

Totens de segurança, apesar de ainda permanecerem nos locais em que foram 

instalados, a título experimental, inclusive com a logomarca da PMPR. 
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5 DESCRIÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

5.1 A PMPR NO CICLO DE FORMAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: A 

INFLUÊNCIA DOS MODELOS INCREMENTAL E GARBAGE CAN 

 

Conforme já explanado no capítulo sobre o método utilizado nesta pesquisa, 

não foram coletados dados quantitativos, uma vez que não se adequam ao fenômeno 

investigado. Assim, o presente trabalho se volta à análise e possível subsunção de 

ações e programas de policiamento em relação ao referencial teórico das políticas 

públicas. 

Apesar da construção da literatura de Howlett, Ramesh e Perl (2013), Souza 

(2007), entre outros, Secchi (2014, p. 43) adverte que o ciclo de políticas públicas tem 

uma validade heurística, visto que “raramente reflete a real dinâmica ou vida de uma 

política pública”, pois “as fases geralmente se apresentam misturadas, as sequências 

se alternam”.  

A despeito da constatação acerca da potencial volatilidade dos momentos da 

política pública, o autor destaca a validade desse estudo, pois “ajuda a organizar as 

ideias, faz que a complexidade de uma política pública seja simplificada e ajuda 

políticos, administradores e pesquisadores a criar um referencial comparativo para 

casos heterogêneos” (SECCHI, 2014, p. 44). 

Nesse sentido, a partir de diversos registros, atos normativos, documentos, 

entrevistas e demais evidências empíricas, abre-se um campo de oportunidade 

quanto à identificação da participação da PMPR em três momentos da formação da 

política: montagem da agenda, tomada de decisão e implementação. 

Assim, as percepções a seguir apresentadas retratam as evidências obtidas, 

que nem sempre esgotam o tema, ou mesmo eventuais posições controversas acerca 

da efetiva participação da PMPR, assunto a ser aprofundado mediante a obtenção de 

outros documentos históricos e demais relatos de atores participantes. 

 

5.1.1 A participação da PMPR na montagem da agenda 

 

 Na montagem da agenda, é investigada a forma pela qual os problemas se 

tornam públicos, passando a ser objeto de preocupação dos governos. Nesse sentido, 
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foi observado, em cada uma das políticas, o grau de participação da PMPR, se 

colaborou ou não com a inserção de temas nas agendas.  

O policiamento modular foi uma proposta inovadora, que partiu de estudos 

internos da Corporação, alterando-se a forma de agir da PMPR, em parte aquartelada, 

e em parte dedicada ao método de policiamento profissional, reativo e calcado na 

resposta a incidentes. A PMPR passa a agir setorizada e de maneira proativa, 

vinculada a bases fixas sediadas nos bairros, algo absolutamente inédito na década 

de 1980, cujo modelo viria a se espraiar para outros locais do país. 

Em relação ao Projeto POVO I, conforme observado, a PMPR não esteve 

ausente, mas teve um papel compartilhado com as estruturas de governo na inserção 

na agenda, que levaria à consecução do programa, oriundo do CPC. Alguns dos 

elementos do programa, como o telefone celular, as viaturas Kombi, ou mesmo a 

elevada quantidade de efetivo necessária, não contaram com apoio interno maciço, 

sendo objeto de controvérsias no Alto Comando, conforme retratam diversas 

entrevistas concedidas. 

Em relação ao Policiamento Ostensivo Localizado, identificou-se uma 

participação mais limitada da Corporação, uma vez que a proposta inicial de pontos-

-base para viaturas, que evitariam, assim, o estacionamento em cima de calçadas, foi 

substituída pela Chefia do Poder Executivo, que concebeu os Totens a partir de 

experiências estrangeiras.  

No que tange ao Policiamento com Motonetas, salvo em relação à 

metodologia de patrulhamento inicialmente prevista, semelhante à do transporte 

coletivo, a PMPR teve participação apenas posterior à aquisição e destinação dos 

equipamentos. 

Em relação ao Projeto POVO II, apesar de submetido à Corporação por uma 

decisão do Chefe do Poder Executivo, a PMPR se apresentou mais atuante, 

principalmente ao relatar as dificuldades e distorções de sua versão original, o que fez 

retardar o início da nova versão do programa e, principalmente, com um cronograma 

mais factível. 

O Programa Paraná Seguro, que seria lançado 26 dias após o início da 

campanha “Paz sem voz é medo”, tinha como proposta inicial a instalação de módulos 

nos bairros, o que não se efetivou, dando lugar às UPS. Segundo dados obtidos, a 

proposta das UPS surgiu da Chefia do Poder Executivo, possivelmente a partir da 
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decisão em atuar especificamente na redução da taxa de homicídios dolosos, na 

esteira do sucesso momentâneo das UPP, no Rio de Janeiro. 

Com relação aos Helpers, trata-se de uma atuação experimental, oriunda de 

empresa do ramo de equipamentos de segurança e do CICCR/SESP, cuja iniciativa 

foi rechaçada pelo Comando-Geral da Corporação, conforme nos indicam 

documentos e entrevista colhidos ao longo da pesquisa. 

 

5.1.2 A participação da PMPR na tomada de decisão política 

 

As partir das alternativas formuladas, o momento da tomada de decisão é 

aquele em que o problema, que anteriormente tornou-se objeto de atenção dos 

governos, passará a contar com uma política pública efetiva. É no momento da tomada 

de decisão que se observará eventual adoção de soluções meramente incrementais, 

nos termos da literatura de Lindblom (1959), ou mesmo consoantes ao modelo da 

garbage can (lata de lixo), com respostas anteriores aos problemas, segundo Cohen, 

March e Olsen (1972). 

O policiamento modular, como já relatado, não se enquadra em nenhum dos 

modelos, diante de seu grau de ineditismo, não se revelando como uma reformulação 

de políticas anteriores (incrementais) nem tendo surgido antes dos problemas 

(garbage can). Conforme relatado, na década de 1980 observava-se um avanço da 

criminalidade, o que fez a Corporação inovar, atenta às tendências daquele período. 

Apesar disso, algumas entrevistas concedidas a Souza (1996), como a do Cel. PM 

Ref. Wilson Odirley Valla, relatam a percepção do oficial de que o SMPU seria uma 

adaptação dos koban japoneses – nesse caso, seguindo a lógica do modelo 

incremental. 

O Projeto POVO I seguia a tendência do período, de fortalecer as ações de 

polícia comunitária, sendo também fruto do declínio do sistema de policiamento 

modular, cujas principais críticas se cingiam justamente ao caráter fixo desse 

policiamento. Nesse contexto, conforme destaca Secchi (2014, p. 53), “a tomada de 

decisões é um processo de imitação ou de adaptação de soluções já implementadas 

em outros momentos ou contextos”. Assim, apesar de incorporar elementos novos, na 

perspectiva da literatura o Projeto POVO I apresenta características peculiares do 

modelo incremental. 
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O Policiamento Ostensivo Localizado surge num momento em que o aparato 

estatal sofria severas críticas em relação à elevação da prática de crimes violentos na 

Capital. Apesar da proposta inicial em definir locais de parada e estacionamento de 

viaturas, o governo do Estado, a partir de experiências internacionais, alterou a 

proposta inicial e instituiu os Totens. Essas bases de concreto, que inicialmente 

serviriam apenas como um referencial ao cidadão, logo no dia de seu lançamento 

sofreram uma sensível alteração, passando a ser, novamente, bases fixas de 

policiamento. Assim, nos moldes do que foi o Projeto POVO I, o Policiamento 

Ostensivo Localizado (Totens), apresenta evidências que lhe conferem, da mesma 

forma, um caráter incremental de política pública. 

O Policiamento com Motonetas, por sua vez, apresenta elementos que se 

adequam ao modelo proposto por Cohen, March e Olsen (1972), da garbage can. 

Segundo aponta Secchi (2014, p. 54), nesse modelo “[...] os policy-makers primeiro 

criam soluções para depois correr atrás de um problema para solucionar”. Ainda 

segundo o autor, nessa perspectiva, “[...] as decisões são meros encontros causais 

dos problemas, das soluções e das oportunidades de tomada de decisão” (SECCHI, 

2014, p. 55). 

Conforme entrevista realizada com o Cel. PM RR Douglas Sabatini Dabul 

(2018), a decisão quanto à aquisição das motonetas já havia sido tomada, restando 

apenas a definição quanto à metodologia de sua aplicação. Segundo o relato do 

oficial, estimava-se adotar um modelo semelhante ao do transporte coletivo da 

Capital, o que não ocorreu em face da postura da Corporação, que afirmou ser inviável 

a proposta. 

Assim, em relação ao policiamento com motonetas, pelos resultados obtidos 

e forma pela qual a decisão política foi tomada, identificam-se evidências compatíveis 

com o modelo da garbage can. 

O Projeto POVO II, como uma reformulação do projeto original, apresenta 

todas as evidências acerca da adoção do modelo incremental, uma vez que foram 

realizados pequenos ajustes, porém foram mantidos os elementos centrais do Projeto 

POVO I, como a vinculação das equipes e viaturas a determinados bairros e o contato 

a partir do telefone celular. 

As UPS surgem a partir da conjugação de alguns fatores, como a elevação 

da mortalidade violenta no Estado, a consequente definição no PPA, estabelecendo 

como índice de resultado a redução de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, e 
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o êxito momentâneo das Unidades de Polícia Pacificadora. Assim, o plano inicial de 

se instalar 387 módulos em todo o Estado, conforme decisão governamental 

anunciada em 5 de janeiro de 2012, é alterado para as UPS. 

Nesse contexto, identificam-se semelhanças em relação a programas 

anteriores, mas com pontuais variações, como o direcionamento programático para a 

redução do índice de homicídios, o que não se distinguia, por outro viés, do modelo 

fluminense. Assim, também se observam evidências que caracterizam as UPS como 

um modelo incremental de política pública. 

O Helper não foi adotado como política pública, não obstante estar instalado 

de forma experimental em Curitiba. Diferentemente dos precursores Totens (1998), 

cuja origem se deu como uma tentativa de estabelecer locais de estacionamento de 

viaturas, o Helper, com todas as inovações tecnológicas, é fruto da atuação da 

empresa proprietária da patente, com legítimos objetivos de natureza comercial. 

O equipamento não se resume a uma mera “nova roupagem” dos Totens de 

1998, uma vez que a proposta deriva da iniciativa privada, sem a provocação ou 

inserção prévia do problema na agenda pelo poder público. Adicionalmente, a medida 

foi afastada diante das limitações orçamentárias e financeiras, bem como pela 

necessidade do estabelecimento de prioridades. Nesse contexto, se tivesse sido 

implementado, o Helper apresentaria evidências que o aproximam tanto do modelo 

incremental quanto da garbage can, nesse caso, quando a solução surge antes dos 

problemas. 

 

5.1.3 A participação da PMPR na implementação da política pública 

 

Inserido o problema na agenda, formuladas as alternativas e tomada a 

decisão política, a etapa subsequente é a da implementação da política pública. Será 

nesse momento que o Estado passará a atuar concretamente na prestação de 

serviços extensíveis à população. É nesse momento, segundo Secchi (2014, p. 55), 

que “regras, rotinas e processos sociais são convertidos de intenções em ações”. 

Nesse contexto, como ponto comum de todas essas políticas, evidencia-se 

uma participação efetiva da PMPR na implementação de cada uma dessas ações e 

programas de policiamento. Apesar de contar com outros segmentos do Estado em 

limitados períodos, a PMPR exerce um evidente protagonismo, o que lhe confere um 
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maior grau de visibilidade, ao mesmo tempo em que se torna também o principal alvo 

de críticas. 

Dessa forma, dos dados e demais evidências obtidas, conclui-se que as 

principais políticas públicas, oriundas das agendas dos governos, pelo menos nos 

últimos 40 anos, foram implementadas com maior intensidade pela Polícia Militar. 

Conforme relatos obtidos mediante entrevistas e demais documentos oficiais, 

cada um desses programas invariavelmente necessita de elevado quantitativo de 

pessoal, algo nem sempre observado para a implantação dessas políticas. 

A partir disso, observa-se, em todos os programas, o descumprimento de 

cronogramas definidos, ou mesmo o estabelecimento de cronogramas não factíveis 

quando considerada a realidade da Corporação. Do mesmo modo, não é levado em 

conta o período necessário para o recrutamento e o treinamento de pessoal, o que faz 

provocar a desativação de outros programas ou serviços, diante da necessidade de 

remanejamento de efetivo.  

Como fator externo às ações da Corporação e mesmo dos governos, a 

atuação da população se revelou peculiar no SMPU, ao construir seus próprios 

módulos, apenas “entregando as chaves no Comando-Geral”, o que fez “explodir” o 

sistema diante de seu crescimento desordenado. 

Além de questões afetas a pessoal, recursos logísticos também se mostraram 

insuficientes ou inadequados. Nesse contexto, podem ser indicados como marcos as 

viaturas Kombi (1994), o uso de viaturas baixadas nos Totens (1998), o curto período 

de utilização das motonetas (2000-2001), não obstante os elevados investimentos de 

aquisição, e mesmo o uso de containers como bases das UPS (2012-2018). 

Conforme relatos de entrevistas e de matérias jornalísticas, além de certa 

cronologia dos acontecimentos, outro ponto de destaque é o potencial uso eleitoral da 

Corporação na implementação das principais políticas públicas, tornando, assim, 

muito distante o viés político do técnico, numa perspectiva top-down (SABATIER, 

1986).  

Nessa visão top-down, compreende-se que as políticas públicas devem ser 

elaboradas e decididas exclusivamente no espectro político, sendo a implementação 

um mero exercício de atingimento dos fins estabelecidos, etapa de menor relevância 

a ser executada pelos agentes administrativos. Segundo Secchi (2014, p. 60), “esse 

modelo também é visualizado como estratégia da classe política para ‘lavar as mãos’ 

em relação aos problemas de implementação [...]”. Assim, “[...] se as políticas, os 
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programas e as ações estão bem planejados, com objetivos claros e coerentes, então 

uma má implementação é resultado de falhas dos agentes (por exemplo, policiais, 

professores, médicos)” (SECCHI, 2014, p. 60, grifo nosso). Sobre esse processo, 

conhecido na literatura como blame shifting (deslocamento de culpa), pode-se 

inclusive retratar a entrevista do Cel. PM Ref. Justino Henrique de Sampaio Filho, 

oficial que teria sido questionado acerca de eventual “sabotagem” em relação ao 

programa do Policiamento Ostensivo Localizado (Totens). 

Nesse contexto, dados demonstram uma relativa contemporaneidade entre 

os lançamentos de programas e os períodos de campanha eleitoral, seja para o 

governo do Estado ou para os Municípios, algo a ser explorado e comprovado 

cientificamente a partir de estudos ulteriores, calcados em elementos de outros ramos, 

como da Sociologia, História, Ciência Política e Antropologia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve por finalidade proceder a um resgate histórico das 

principais políticas públicas de segurança desenvolvidas no Estado do Paraná desde 

a década de 1980. A partir de uma vasta análise de documentos históricos, atos 

normativos internos, legislações, planos de governo, matérias jornalísticas, trabalhos 

científicos, além de entrevistas, foram sintetizadas as linhas gerais de cada uma 

dessas ações ou programas de policiamento desenvolvidos nos últimos 40 anos. 

Conforme alertado no início da pesquisa, o objetivo não foi esgotar cada uma 

dessas ações estatais, mas identificar, por meio de elementos centrais, o nível de 

participação da PMPR no ciclo de formação dessas políticas públicas. 

Como referencial teórico, foi utilizado o campo das políticas públicas, cuja 

origem deriva da década de 1950 da Ciência Política estadunidense. Nesse sentido, 

foi consultada seleta literatura estrangeira e nacional, com o objetivo de oferecer à 

pesquisa um robusto arcabouço científico, apto a compreender três momentos 

singulares da formação da política: montagem da agenda, tomada de decisão política 

e implementação da política. 

Da pesquisa, ficou evidente que a Polícia Militar do Paraná tem um papel 

preponderante no ciclo de formação das políticas, cujo campo de análise abrangeu o 

Sistema Modular de Policiamento Urbano (SMPU, 1980), o Policiamento Ostensivo 

Volante (Projeto POVO I, 1994), o Policiamento Ostensivo Localizado (Totens, 1998), 

o Policiamento com Motonetas (2000), o novo Policiamento Ostensivo Volante (Projeto 

POVO II, 2004) e o Programa Paraná Seguro (2011), por meio da análise das Unidades 

Paraná Seguro (UPS, 2012) e Helpers (2017). Outros programas e ações de 

policiamento desenvolvidos no período, apesar de relevantes, não foram abordados no 

trabalho diante da necessidade de delimitação do objeto de investigação. 

Um dos pontos altos da pesquisa foi revisitar cada um dos trabalhos científicos 

desenvolvidos por integrantes da Corporação, especialmente dos cursos de CSP e 

CAO, cujos autores demonstraram desprendimento e compromisso institucional ao 

avaliar e tentar compreender cada um desses programas estatais, desde 1980. 

Outro ponto alto da pesquisa foi a possiblidade de realizar entrevistas com 

oficiais que integraram o Alto Comando da Corporação, os quais puderam esclarecer 

com detalhes e riqueza de conteúdo diversas facetas da formação das políticas, que 

por vezes permanecem em nível de abstração ou do mero senso comum. 
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Da análise dos dados obtidos, conclui-se que a maior parte das políticas 

públicas desenvolvidas nos últimos 40 anos no Paraná tem elementos que as 

aproximam do modelo incremental de Lindblom (1959), verificando-se ainda, em 

algumas, características do modelo da garbage can, de Cohen, March e Olsen (1972). 

Nesse tocante, deve-se ressaltar que a adoção de modelos incrementais não 

revela por si que as propostas de políticas públicas sejam necessariamente 

deficientes. As eventuais distorções residem na adoção unilateral de modelos já 

superados ou derivados de outros segmentos e organizações policiais, que nem 

sempre são adaptáveis à realidade do Estado do Paraná e da PMPR. 

A partir disso, a Corporação deve fomentar a pesquisa, o estudo comparado 

e práticas de benchmarking, para que experiências bem-sucedidas possam ser 

avaliadas e, se adequadas à realidade da instituição, implementadas como política 

pública. Para que isso ocorra, o fomento à pesquisa é essencial, permitindo, assim, 

que os integrantes da PMPR conheçam as tendências e estejam preparados para as 

contramedidas necessárias caso se identifiquem propostas estapafúrdias ou 

totalmente dissociadas da realidade. 

Ao se investigar o fenômeno cientificamente, não se conclui que a PMPR estará 

“blindada” de fatores externos e não técnicos. A política, como arte do dissenso, é 

algo a ser trabalhado e compreendido pela Corporação, numa perspectiva virtuosa, 

como fruto de escolhas democráticas. Conforme nos lembra Vera Karam de Chueiri 

(2015, on-line), “a democracia deve ser enfrentada como algo que se constitui na e 

com a crise e empreende um permanente julgar ou decidir ou discernir”, e o 

“desacordo é o campo por excelência da política democrática e não a sua eliminação”.  

Diante disso, a PMPR deve colaborar com os governos na esteira da criação 

de políticas públicas alinhadas às expectativas sociais, mas, acima de tudo, que sejam 

factíveis e sustentáveis, posicionando-se firmemente e com conteúdo nas ocasiões 

em que ações e programas de policiamento sejam formulados sem o necessário 

referencial teórico. 

Identificando como se procede o ciclo de formação da política, a Corporação 

poderá atuar preventivamente e até rechaçar propostas inadequadas, não sendo 

apenas conduzida pelos acontecimentos. Assim, exercerá o papel relevante que lhe 

cabe, uma vez que, com maior ou menor intensidade, se revela a principal responsável 

pela implementação das políticas públicas de segurança levadas a efeito no Estado 

do Paraná. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Após uma breve explanação sobre o objeto da pesquisa e o referencial teórico 

utilizado, os questionamentos apresentados ao entrevistado abordam as seguintes 

questões: 

1) Como ocorreu a inserção do problema na agenda do governo, passando 

a ter caráter público? 

2) Como ocorreu e em que momento se deu a tomada de decisão política 

em relação à política pública observada? 

3) De que maneira se efetivou a política pública, no momento de sua 

implementação e em seguida? 

4) Qual o nível de participação da PMPR nos momentos da formulação da 

política? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Eu, Cel. PM __________________________, portador do RG n.º ____________, 

tendo como domicílio ______________________________________________, tomei 

conhecimento e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada “Os 

modelos incremental e garbage can nas políticas públicas de segurança no Estado 

do Paraná: do Policiamento Modular ao Paraná Seguro”. O referido trabalho é 

realizado pelo oficial-aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, turma 2018, Cap. 

QOPM Pedro Paulo Porto de Sampaio, RG 6.447.507-0, e conta com a orientação da 

Profa. Dra. Vera Karam de Chueiri, vinculada aos Programas de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas e em Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Declaro ainda que, espontaneamente, consenti participar da referida pesquisa, por 

meio de entrevista presencial e registro de áudio, e contribuir para a compreensão do 

fenômeno estudado e para a produção de conhecimento estritamente acadêmico e 

científico. 

Ao oficial-aluno, está autorizada a utilização da entrevista, de caráter documental 

e histórica, para fins acadêmicos, podendo fazer menção ao depoimento, no todo ou em 

parte, bem como permitir o acesso ao mesmo para fins idênticos, com a ressalva da 

garantia da integridade de seu conteúdo. 

Ao entrevistado está resguardada a prerrogativa de acessar e solicitar tanto os 

resultados da pesquisa quanto informações e/ou dúvidas adicionais, referentes à 

pesquisa, diretamente com o pesquisador através dos seguintes contatos: 

(41) 9 9113-8720 | pppsampaio@pm.pr.gov.br. 

Por fim, declaro ter recebido uma cópia deste termo de consentimento, ao qual 

assino juntamente com o oficial-aluno. 

Curitiba, __ de __________ de 2018. 

Atenciosamente, 

 

________________________ 

Cel. PM ________ 

Entrevistado 

_________________________ 

Cap. QOPM SAMPAIO 

Oficial-aluno CAO 
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APÊNDICE C – IMAGENS DOS PROGRAMAS DE POLICIAMENTO 
 

 

SISTEMA MODULAR DE POLICIAMENTO URBANO 

 

 

 

Posto de Policiamento Modular – Praça Osório. Fonte: Wikipedia11. 

 

 

 

Inauguração Módulo Policial. Fonte: Arquivo Museu Histórico PMPR. 

                                            
11 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Policiamento_Modular_(PMPR)>. Acesso em: 10 out. 

2018. 



120 

 

PROJETO POVO I 

 

 

Folder do Projeto POVO I (1994). Fonte: PM/5 PMPR. 

 

 

 

 

Projeto POVO I (1994). Fonte: PM/5 PMPR. 
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POLICIAMENTO OSTENSIVO LOCALIZADO (TOTENS) 

 

Totem. Fonte: Tribuna do Paraná12. 

 

 

Totem. Fonte: Gazeta do Povo13. 

 

                                            
12 Disponível em: <https://www.tribunapr.com.br/painel-do-crime/totens-sao-confundidos-com-sinal-

para-pedestres/>. Acesso em: 10 out. 2018. 
13 Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/especiais/paz-tem-voz/heranca-maldita-na-

seguranca-b2hx1d8u6bemqoo6a3nxlbtji/>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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POLICIAMENTO COM MOTONETAS 

 

 

Motoneta. Fonte: 3.º Sgt. Gomes (APMG), arquivo pessoal. 

 

 

 

Motoneta. Fonte: 3.º Sgt. Gomes (APMG), arquivo pessoal. 
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PROJETO POVO II 

 

 

Folder do Projeto POVO II (2004). Fonte: PM/5 PMPR. 

 

 

 

Projeto POVO II (módulo móvel). Fonte: PM/5 PMPR. 
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PROGRAMA PARANÁ SEGURO 

 

 

Unidade Paraná Seguro. Fonte: G1 PR14. 

 

 

 

Helper Vila Capanema. Fonte: Gazeta do Povo15. 

  

                                            
14 Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/ainda-falta-

muitomas-nos-bairros-onde-ha-unidade-do-parana-seguro-a-violencia-caiu/2435785/>. Acesso em: 
10 out. 2018. 

15 Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/crimes-caem-em-regiao-com-
totem-de-seguranca-e-projeto-sera-ampliado-3fbv89am40suibihp0pp8q0p5/>. Acesso em: 10 out. 
2018. 
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APÊNDICE D – ATOS NORMATIVOS PMPR 

 














































































































































































































































