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SÍNTESE HISTÓRICA DA POLÍCIA CIVIL

Fundada a cidade de Belém a 12 de janeiro de 1616, por
Francisco Caldeira Castelo Branco, e instituída a capitania do Grão
Pará, exerciam os capitães-mor, além das funções administrativas
propriamente ditas, a direção militar e a autoridade policial da
Colônia.

Posteriormente, essas funções foram se definindo melhor,
passando as atribuições policiais e judiciárias à alçada dos ouvidores.
Os demais encargos, também passaram a ter os respectivos
titulares. Algum tempo, as polícias civil e militar passaram a ser
exercidas pelo Corpo de Municipais Permanentes, cujo comandante
foi João Pedro Gonçalves Campos.

Em 1833, o Governo Imperial criou, nos distritos dos juízes
de paz, tantos guardas municipais quantos fossem julgados
necessários pelas respectivas Câmaras. Constituíram destacamen-
tos de cavalaria ou de infantaria, conforme as conveniências locais.

Existia já a Guarda Nacional. Rebentando o movimento
subversivo da Cabanagem, em 1835, Francisco Pedro Vinagre
reorganiza o Corpo de Municipais Permanentes, com 300 praças,
nomeando comandante Eduardo Angelim. A Lei no 40, de 30 de
abril de 1838, criou os cargos de Inspetores de Patrulha Rondante
e outros, cujas atribuições foram fixadas pela Lei no 47 de 15 de
outubro de 1839.

Em 1874, foi criada a Guarda Local, engajada pela polícia
para servir nos distritos. Era uma força auxiliar. A Portaria do
Presidente da Província, de 29 de maio de 1876, extinguiu a Guarda
Local e criou um Corpo de Polícia Civil, denominada Guarda Urbana,
para o serviço policial da capital.

A Lei no 1004 de 24 de abril de 1880, autorizou o governo
a dispor de até trinta praças para o serviço de rondas nas proxi-
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midades e reorganizar o Corpo de Polícia em três Companhias. Em
1886, o Governo Imperial nomeou um Chefe de Polícia com a
Direção de toda a Polícia, sendo o Chefe auxiliado por Delegados e
Subdelegados, nomeados por proposta da Presidência da Província.
Essas autoridades eram auxiliadas por Inspetores de Quarteirão e
Praças do Corpo de Polícia, podendo em casos urgentes, obrigar
qualquer cidadão a prestar auxílio nas diligências necessárias à
manutenção da ordem pública.

O Decreto no 02, de 27 de outubro de 1930, baixada pelo
coronel comissionado Landry Sales Gonçalves, comandante da
Brigada de Operações do Norte do Brasil e Governador Militar com
jurisdição em todo o território paraense, sob a ótica da vigilância e
segurança pública, enquanto perdurasse o estado de revolução,
nomeava Delegado o Coronel, também comissionado, Júlio Veras.

Até 1889, a Chefatura de Polícia funcionava à rua Siqueira
Mendes, então denominada Rua do Norte, num prédio de sobrado
que dava fundos para a baía do Guajará, entre o largo do Carmo e
a Travessia da Vigia, passando-se depois para o situado à Travessa
1o de Março, esquina da Rua Santo Antônio.

Em 1907, a Polícia Civil, foi instalada no prédio situado na
rua Santo Antônio, esquina com à Travessa Frei Gil de Vilanova,
onde foi por muitos anos o Colégio do Amparo, atualmente,
Instituto Gentil Bittencourt, que se mudou para prédio próprio na
Avenida Governador José Malcher.

Os Decretos no 18, de 24 de novembro e no 53, de 15 de
dezembro de 1930, no 471 de 08 de setembro de 1931, no 642, de
28 de março de 1932, no 897, de 25 de setembro de 1933, no 1.342,
de 20 de julho de 1934, reorganizaram o serviço a cargo da Polícia
Civil, dando às autoridades policiais novas designações – Chefe de
Polícia, Delegados Auxiliares, Subdelegados, Comissários da Capital,
Agentes de Segurança Pública, Delegados e Comissários do Interior.
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Em 1955, tanto a Polícia Civil quanto a Guarda Civil ocupa-
vam o mesmo prédio da antiga Central de Polícia. A Guarda Civil
era responsável pelo policiamento ostensivo, vigilância dos presos
e a execução dos mandados de prisão. A Polícia Civil era formada
por três delegacias auxiliares, responsáveis pelas investigações
criminais. Todas três funcionavam no prédio da “Central”. A primeira
dessas delegacias era a de Homicídio, a segunda era de Repressão
a Entorpecentes, e a terceira era de Crimes Contra os Costumes.

Além dessas Delegacias auxiliares, existiam as subdelega-
cias, dirigidas por subdelegados espalhados pelos bairros de São
Brás, Umarizal e Jurunas, e os comissionados, dirigidos pelos Comis-
sários de Polícia, que atuavam nos bairros do Marco, Sacramenta,
Cidade Velha e Telégrafo.

Nessa época os Delegados de Polícia, não possuíam uma
carteira de identificação, apenas ostentavam no colarinho uma
estrela de ouro. Eram nomeados pelo Governador do Estado. Não
existia nenhum treinamento para que eles assumissem os respecti-
vos cargos.

Posteriormente, foram sendo criadas outras Delegacias,
entre elas a Delegacia Marítima e Aérea, que possuía um con-
tingente fardado responsável pelo patrulhamento da orla marítima
da cidade, bem como do aeroporto. Criou-se também, a Delegacia
de Trânsito, possuindo agentes fardados que atuavam como
sinaleiros; a Delegacia de Ordem Política e Social, a qual posterior-
mente transformou-se no que é hoje a DIOE, e outras.

Após a Revolução de 1964, implantado o Governo Militar,
a Polícia Civil ganhou mais força, posto que passou a ser chefiada
por coronéis do Exército, além de que com essa nova chefia, houve
uma melhoria nos equipamentos. Anteriormente a polícia dispunha
apenas de uma viatura em toda a instituição, o RABECÃO, cuja
finalidade era transportar presos.



Finalmente, em 1979, foi criada a Academia de Polícia Civil
do Pará – ACADEPOL, idealizada pelo Delegado de Polícia Francisco
Sales de Carvalho, que foi seu primeiro diretor. As aulas, no inicio,
eram ministradas no período noturno em salas de aulas cedidas
pelas extinta Escola Normal, hoje IEP. A primeira turma de policiais
formados pela ACADEPOL foi denominada Alacid Nunes e teve como
Patrono o Dr. Paulo Celso Pinheiro Sette Câmara, Secretário de
Segurança, à época.

Durante esse período, foi criada também a Escola de Polícia,
onde as aulas eram ministradas no auditório da antiga Central de
Polícia por professores selecionados pela Universidade Federal do
Pará. Esse curso, com duração de dois anos, preparava o aprovado
em Concurso Público. A escola foi desativada e algumas turmas
chegaram a ser preparadas na Academia de Polícia do Ceará.



QUEM FOI PAULO FERNANDES VIANA
Autor: Delegado de Polícia Civil LUCIANO COSTA DA SILVA

Assessor Jurídico

Em 16 de abril de 1999, Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, assinou o Decreto no 3.410, no qual declarou o nome do
Intendente PAULO FERNANDES VIANA, como o Patrono da Polícia
Civil do Estado do Pará. Para homenagear a excelsa memória do
Patrono em referência, escolheu no dia 21 de abril para as festivi-
dades cívicas.

PAULO FERNANDES VIANA foi o primeiro brasileiro a exer-
cer o importante cargo de Intendente Geral da Polícia da Corte e
do Estado do Brasil, cargo para o qual fora nomeado, formalmente,
pelo Rei Dom João VI, em 10 de maio de 1808, permaneceu no
referido cargo por treze anos, quando foi afastado em 26 de
fevereiro de 1821, por exigência da Corte Portuguesa

Com a chegada da família real ao Brasil, criou-se a Inten-
dência Geral de Polícia da Corte, instituição embasada no modelo
francês que tinha como função fazer segurança pessoal e coletiva,
que incluía a ordem pública, a investigação dos direitos e captura
dos criminosos. O Intendente Geral PAULO FERNANDES VIANA
também ocupava o cargo de Desembargador do Tribunal Superior
do Rio de Janeiro, sendo ainda considerado ainda Ministro de
Estado. Tinha o poder de decidir, sobre condutas consideradas
criminosas, determinar punições que julgasse apropriada, prender
ou por em liberdade, levar a julgamento, condenar e ainda supervi-
sionar o cumprimento da sentença.

O cargo de Intendente Geral (Chefe de Polícia) detinha essas
prerrogativas, porque um Decreto do Rei delegava a autoridade do
monarca absoluto, englobando poderes legislativos, executivos
(poder de polícia), e judiciais. Relativamente, esta última prerro-



gativa, o Decreto Real outorgava autoridade ao Intendente Geral,
para julgar somente delitos menores.

Deve-se também ao Intendente PAULO FERNANDES VIANA
criação dos distritos judiciais, com os respectivos cargos de “Juiz
do Crime”. Estes subordinavam-se ao Intendente Geral, os quais
tinham as funções judicial e policial, simultaneamente. Agiam por
delegação do Rei, ressaltando-se que a origem do cargo de Delegado
de Polícia decorre do ato em questão. A intendência Geral de Polícia
era composta essencialmente por civis, sem qualquer cunho militar.
Entretanto, já no ano de 1809, PAULO FERNANDES criou a Guarda
Geral de Polícia, organizada, militarmente, com ampla autoridade
para manter a ordem pública e perseguir criminosos, trabalhando
em regime de tempo integral. Ver-se que neste ato origina-se um
arremedo da Polícia Militar. Posteriormente os. membros da Guarda
Real, tornaram-se os famigerados agentes implacáveis do
Intendente PAULO FERNANDES. Dentre estes, destacava-se a figura
do Major MIGUEL NUNES VIDIGAL, o qual segundo historiadores
tornou o terror dos vadios e ociosos da cidade do Rio de Janeiro. É
importante relembrar que a Lei Penal da época, em comento e
regida pelo Livro V, do Código Filipino, que adotava a filosofia do
absolutismo europeu, assim, a tortura judicial era admitida para a
obtenção de confissões, os processos eram conduzidos em sigilo
se o Juiz assim o entendesse. As punições incluíam mutilações
físicas, marcação com ferro em brasa, esquartejamento e açoite.

Ante essa breve exposição, percebe-se a importância da
figura do Intendente PAULO FERNANDES VIANA, na medida em que
ele estruturou embrionariamente, as Polícias Civil e Militar, dando-
lhes um caráter institucional e profissional. Portanto, o embrião
das Polícias Civis do Brasil, foi a Intendência Geral da Polícia da
Corte, criada oficialmente em 10 de maio de 1808, sendo seu
primeiro ocupante o brasileiro PAULO FERNANDES VIANA.
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APRESENTAÇÃO

Foi com prazer que recebi o convite do Dr. João Moraes
para apresentar este livro no qual expõe suas ideias sobre polícia e
segurança pública. Ao longo de minha vida, toda ela voltada para
essa difícil e complexa área, sempre adverti meus companheiros
para a necessidade de escrever, a conveniência de rever velhos
conceitos e a oportunidade de propor novos caminhos. Infeliz-
mente, poucos foram os policiais que se dispuseram a tal. Daí a
alegria de ver o Dr. Moraes dar esse passo importante, reunindo
seus artigos publicados e avançando na visão da polícia de amanhã.

O Delegado João Moraes tem um temperamento forte e
por onde passa deixa sua marca. Polêmico por natureza pode-se
gostar dele ou odiá-lo, mas é impossível ignorar sua exuberante
figura. Em sua passagem pela Delegacia Geral da Polícia Civil,
revolucionou e inovou sua instituição, dando-lhe a feição autônoma
e independente que hoje tem, sem, contudo, desatar os laços que
a unia às demais corporações que integram o Sistema de Segurança
Pública do Pará.

Seu amor acendrado pela polícia faz dele um defensor
ardoroso de sua instituição. Nas reuniões do Conselho Estadual de
Segurança Pública era comum ver o Dr. João Moraes digladiando
com outros conselheiros e com a Ouvidora, argumentando com
firmeza, mas respeitando democrática e educadamente as objeções
que lhe opunham. Assim também, as discussões que travamos e
as divergências que tivemos ao longo de nossa convivência sempre
tiveram um ponto comum: os interesses de sua instituição e da
sociedade e não a disputa de espaço ou de poder.

Sem dúvida, o ponto alto de sua administração foi a decisão
de devolver à Polícia Civil o seu papel de polícia judiciária. Ao reduzir
sua presença ostensiva nas ruas – atividade exclusiva de sua coirmã
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Polícia Militar – descontentou alguns companheiros, mas recolocou
as duas polícias nos trilhos. A Polícia Militar se viu na contingência
de assumir, sozinha, os ônus do policiamento e de apoiar as
operações da Polícia Civil, enquanto esta passou a interagir mais e
melhor com sua irmã fardada para realizar sua missão. Ao invés de
perda de espaço, as corporações saíram mais fortes e quem ganhou
foi a sociedade.

Em seus escritos o Delegado Moraes não deixa dúvidas
sobre seu modo de pensar e de ver o mundo. Está sempre pronto a
atirar seus dardos sobre o que ou quem, a seu ver, estiver no lugar
ou do lado errado da trilha. E quando ataca vai com força total,
sem medo de errar ou de passar dos limites. Sua lógica é retilínea:
se o objetivo é sadio, ele passa por cima dos obstáculos. Esse seu
estilo decidido agrada a população, hoje tão carente de autoridades
com pulso forte. O melhor exemplo foi sua decisão de reduzir o
horário de funcionamento dos bares que resultou na queda dos
indicadores de violência na Região Metropolitana de Belém.

Todavia, vez por outra, o Dr. Moraes encontra adversários
dispostos a enfrentá-lo. Nenhum ataque ou nenhuma crítica a ele
dirigida fica sem resposta. O interessante é que, com o mesmo vigor
que se lança à luta, ele encontra meios de sair do embate sem deixar
graves sequelas. É que, tão logo passa a tempestade emocional,
sua formação maçônica e a sensibilidade aguçada pela veia artística
que lhe completa, fazem emergir o coração generoso que zelosa-
mente procura esconder.

O livro “POLÍCIA CIDADÃ: O FUTURO PARA ONTEM” retrata
a história recente, ou melhor, a interpretação do autor sobre fatos
e situações vivenciadas pela instituição policial civil paraense. Deixa
entrever os esforços desenvolvidos para alcançar a “Polícia Civil
cidadã” decantada em seu belo hino (que, por sinal, foi composto a
seu pedido, sendo também um dos compositores da letra, e tornou-
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se oficial na gestão do Delegado João Moraes). O livro disseca, ainda,
alguns temas polêmicos como as relações da polícia com o
Ministério Público, a violência, os direitos humanos, a integração
ou unificação das polícias e tantos outros.

Temos aqui, pois, não só uma preciosa memória dessa rica
fase passada pela Polícia Civil, como uma importante contribuição
para o estudo da segurança pública no Brasil. E, para completar,
trata-se de uma leitura fácil e agradável.

Paulo Celso Pinheiro Sette Câmara
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ARTIGOS QUE CONSOLIDAM E MOSTRAM O
CAMINHO DA POLÍCIA CIDADÃ

EU SOU POLÍCIA

Quando convidado para comandar a Polícia Civil do nosso
Estado, logo imaginei o desafio que me esperava. Agradecido, aceitei
a tão honroso convite e, de pronto, passei a aplicar as orientações
recebidas, aliadas aos meus pensamentos, que deram origem ao
que denominei de projeto “Eu sou polícia”.

O projeto consiste em a Polícia Civil, trabalhando em
cooperação, através de reuniões estratégicas e operacionais entre
os departamentos da instituição, criar, como já o fizemos, um novo
tipo de ação no combate ao crime. Para tanto, era necessário
criarmos um método real, objetivando análise exata, por nossos
computadores, de desenho e evolução do crime de forma rápida.
Graças ao novo estilos de investigar, assinalamos de forma moderna
e definitiva o início, meio e fim dos casos. Portanto, a análise do
crime, hoje, na Polícia Civil, é de constantes sessões de estratégias,
na busca de conhecer os padrões e os perigosos zoneamentos do
crime, para ações concretas por parte de nossos policiais.

O projeto “Eu sou polícia” traz aos colegas de profissão a
possibilidade de juntos, seguirmos na busca de pendências investi-
gativas, e não mais simplesmente o quantitativo de inquéritos
policiais, que são, na sua grande maioria, de casos já perfeitos e
acabados para o mundo investigativo. Desejo que o policial
investigue autores desconhecidos de forma intensa, pois somente
assim o investigador irá controlar o fato criminoso.

A Diretoria de Polícia Operacional, o Departamento de
Polícia do Interior o Departamento de Polícia da Capital e a nova
Diretoria de Polícia Especializada desempenham papel de suma



23

JOÃO MORAES

importância no projeto idealizado, uma vez que qualquer reforma
estrutural necessita de uma liderança profissional, a fim de conso-
lidar os planos. Na forma pensada, encontrei liderança com
capacidade de consultar, modificar e treinar novos paradigmas aos
colegas de profissão. Esses homens e novos líderes assimilaram
rapidamente as mudanças por já as desejarem; portanto, mais fácil
ficou para revitalizar a nossa Polícia Civil. Prova maior de que as
lideranças estão no caminho certo é a queda de 44.92% só em
homicídio do mundo social e do mundo marginal. Em apenas nove
meses de administração encontrei uma ou duas ações de jovens
excluídos a cada dia e, agora, as ações desses jovens são de uma a
três a cada mês. É a maior prova de que novos métodos trazem
aos atuais e futuros cidadãos dias melhores, com formulação e
implementação de mudanças nas políticas de liderança, gerencia-
mento administrativo e operacional.

Um outro ponto de apoio dentro do projeto é linguagem
com as comunidades que nos levou a uma penetração eficiente e
confiável no mundo social. Enquanto em outros Estados da
Federação, o problema segurança pública tende a se complicar
ainda mais, o nosso Pará, sem nenhuma pretensão de ser o melhor,
surge com ideias novas para projetos concretos, mesmo sabendo
que ainda temos problemas a serem saneados.

Através do projeto, a Polícia Civil vem colaborando com a
Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social, tendo como
ponto de partida a humanização das ações internas e externas na
busca de transformação da cultura do passado para um novo
gerenciamento da polícia por lideranças verdadeiras e comprome-
tidas com o bem-estar de todos nós. Para isso também idealizamos
e implantamos de forma pioneira, em nível de Brasil, na área de
polícia judiciária, o tão desejado Serviço Psicossocial, já em pleno
funcionamento e com grandes avanços.
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O psicossocial é o inicio do aspecto social de cada um de
nós, do justo reconhecimento pelas nossas capacidades, nossas
obras, nossos méritos ao combatermos, na forma da lei, os atos
ilícitos. Através do serviço, temos trazido mais felicidade ao nosso
semelhante, porque esse sentimento de solidariedade nos faz
verdadeiros irmãos.

Nossos investigadores começam a coletar e analisar dados
criminais através do seu chefe de operações, ao realizarem relatos
nos inquéritos de forma obrigatória para uma boa condução das
investigações preliminares.

A Polícia Civil, como um todo, está se reorganizando, desde
seu procedimento investigativo até sua maneira de abordar os casos
para que, com visão metódica, o número dos não resolvidos e os
de características de padrão tenham solução eficiente.

Nosso maior incentivo vem do governador e do secretário
especial de Defesa Social que continuam com maciços investimentos
tecnológicos e culturais em nossa instituição para utilização de
forma profissional pelo policial devidamente habilitado para tanto,
evitando-se assim, incidentes desnecessários.

Com toda certeza, através das ações idealizadas, adquirimos
mais confiança em nós mesmos e por parte da sociedade, em
virtude dos trabalhos de equipe que nos levam a reformas reali-
zadas e a responder de pronto ao crime. A sociedade vem ajudando
com informações preciosas para a Polícia Civil, que do projeto “Eu
sou polícia” passou a ver o profissionalismo como caminho único
para a solução da criminalidade.

Portanto, tendo por princípio o amor a Deus, à Pátria e a
humanidade, nós, policiais civis, praticaremos a beneficência, de
modo discreto e solidário, na busca das causas justas, fortalecendo,
assim, nossos laços de fraternidade ao defendermos os nossos
direitos e as nossas garantias individuais, através de um trabalho
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lícito e digno, como dever de um profissional justo e perfeito, que
exige de si mesmo e de seus colegas de profissão boa conduta moral,
cívica e familiar, pugnando, assim, pelo aperfeiçoamento de
costumes que nos traz o dever de sermos tolerantes para com toda
forma de manifestação de consciência, religião e filosofia, pois
objetivamos a conquista da verdade, da paz, do bem-estar social e
da dignidade moral.

NUM FUTURO BEM PRÓXIMO

Entrei no mundo da segurança pública sabendo da
insegurança para garantir a segurança. Logo olhei em volta, e não
me reconheci como poderia querer reconhecer a alguém. Estava
no poder, assim logo em um lugar sentei. Olhei para todos e vi
outro igual (concluí) sem dúvidas: haveria eu de ser o chefe.
Perguntei apressado se ele era chefe que nem eu. Ouvi: chefe aqui
sou eu. Esperei e logo reperguntei se és o chefe estou voltando.
Escutei: levanta e boa sorte, pois novato aqui pistoleiro gosta de
pôr a mão pela primeira vez. Voltei e sentei outra vez.

Que vergonha! O outro era o superintendente e eu o
inexperiente com cara de poder. O dia estava praticamente
terminando e a delegacia cheia de problemas. Paguei a segunda
mancada ao perguntar, posso ajudar? Poucos minutos depois,
estava trocando tiros com assaltantes de um motorista, que me
perguntou para onde ele ia, logo respondi te deita aí e espera. Ao
voltar, encontrei a vítima, o assaltante preso riu nervoso e assim
iniciei minha carreira de polícia. Aquela noite estava indo para um
momento bem diferente do que eu planejava ter.

Não consegui dormir durante três dias, mesmo assim corri
em direção ao primeiro raio de sol para prender traficantes que
chegavam escondidos nos vagões do trem.
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INVESTIGADOR GLOBALIZADO

Sem a preocupação de qualquer ordenamento, mas como
fruto de reflexões, tecemos estas considerações acerca dos avanços
nas investigações policiais que nos dias atuais festejamos e que
permitem e asseguram à sociedade cidadã postura humanístico-
política ao policial civil, com vistas à realidade global, e não como
objeto de possibilidade de obter vantagem pessoal, o que é nocivo
à sociedade globalizada.

Polícia significa a instituição encarregada de promover a
ordem social, através dos elementos que a integram. Portanto, é a
ação governamental para manter a ordem pública, a tranquilidade
e paz internas, ou seja, é a zeladora de qualquer assunto que envolva
a segurança dos cidadãos.

Os “Direitos Humanos” e a sociedade mundial têm demons-
trado que os atos antissociais são verdadeiras arranhaduras à
ordem pública, colocando assim, em cheque às leis.

A investigação policial judiciária, em amplo sentido, inicia-
se diante do crime consumado.

O rompimento da ordem jurídica por qualquer motivo terá
no Poder Judiciário, o ato final, pois o investigador policial é apenas
meio eficiente para aplicação de punição pelo Poder Judiciário, que
sem o policial de alto valor não dominara o ato criminoso. Portanto,
se o policial judiciário for afetivo e condescendente, gerará a
impunidade, incrementando, com toda certeza, o crime e aumen-
tando a criminalidade.

Nós, policiais modernos temos que esquecer o passado e
vivermos da técnica, velha filha da Medicina Legal e da Antropologia
Criminal, que é o estudo científico do homem criminoso, ambas, a
serviço da investigação. Somos aplicadores dos ensinamentos
científicos em buscar de ser a chave-mestra dos inquéritos; somos,
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na verdade, sentinelas dos direitos do cidadão, como auxiliares da
justiça em sua primeira apresentação após o crime. Nossas
características são, na verdade, as investigações, pois rastejamos o
crime, correndo após e dele temos mesma notícia, daí então
colhermos as provas para indiciar alguém. Portanto, indiciamos
quando o agente dá o primeiro passo para consumar o seu delito e
só acabamos quando o magistrado toma conhecimento dos fatos.

O policial moderno deve dispor de especialização, bons
recursos em laboratórios, transporte pessoal e outros, objetivando
sua proteção. Quando investigando, o estudo, objetivando assegurar
os direito e garantias individuais, limita, por exigência da comuni-
dade o poder do policial. Portanto, o poder da polícia é limitado e
vigiado pela comunidade, que mais do que nunca clama por
proteção da ordem publica, por paz e bem-estar social.

Nossa atividade é verdadeiramente complexa, de grande
dificuldade e muito sensível, visto que temos que decidir rapida-
mente; ou seja, prender ou não prender, sair ou não em perseguição,
atirar ou não atirar, além de não ser nada fácil defrontar-se com
reações violentas coletivas, sem usar de meios violentos, mas
necessários; adentrando em lares para resolver intrigas ou até
mesmo rixas familiares que os próprios não conseguiram resolver,
penetrando assim toda sorte de neurose e terminando por agravar
a suas próprias. Por isso, há necessidade de atualização constante
em nosso meio, com o acompanhamento pela Academia de Polícia
e pelo Serviço de Atendimento Psicossocial.

A verdadeira função da Polícia Civil, em especial do
investigador, é diligenciar a descoberta de crimes que não puderam
ser evitados por nossos irmãos da Polícia Militar e ao tomar
conhecimento das infrações penais, coleta e transmite a seus
superiores competentes os indícios e elementos destinados a
assegurar a aplicação da lei.
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Devemos observar, com os policiais modernos, que o crime
tem homogeneidade, harmonia e continuidade, o que exige
interdependência, cooperação, harmonia e confiança do poder final.

A peça de que se reverte o inquérito policial só tem uma
única e exclusiva função, que é elucidar o fato criminoso e sua
materialidade e autoria, devendo, quando possível, fornecer os
elementos para que o titular da ação penal, Ministério Público, nas
ações públicas, e o ofendido, nas privadas, possam oferecer a
acusação perante o juiz. Assim sendo, o policial investiga para o
Ministério Público instaurar o processo penal. O juiz instrui a causa
para construir sua decisão.

Nossa finalidade ao investigarmos nada mais é do que
apurar a infração penal e colher informações a respeito do fato
criminoso. Para tanto, devemos desenvolver laboriosa atividade,
ouvindo testemunhas que presenciaram o fato ou que dele tiveram
conhecimento. Tomando declarações da vítima, procedendo a
exames de corpo de delito, exames de instrumentos do crime,
determinando buscas e apreensões, acareações, reconhecimento,
ouvindo o indiciado, colhendo informações sobre todas as circuns-
tâncias que circunvolveram o fato tido como delituoso, buscando
tudo enfim, que possa influir no esclarecimento do fato.

Apurar a autoria para nós policiais significa que devemos
necessariamente desenvolver atividades que visem descobrir e
conhecer o verdadeiro autor do fato infringente da norma, porquan-
to não se sabendo quem o teria cometido não se poderá nada fazer.
Se desconhecido o agente do fato infringente da norma, não
poderemos dizer que realizamos uma boa investigação, e o
Ministério Público ou o ofendido, através daquele não poderá dar
início ao processo do crime, visto que o artigo 41 do Código Penal
Brasileiro exige como um dos requisitos essenciais para a peça
vestibular, a qualificação do réu, ou pelo menos esclarecimentos
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indiretos que possam no futuro identificá-lo sob pena de ser a
denúncia ou queixa rejeitada pelo juiz, em virtude da inépcia formal.

Com a série de perguntas que reclama do policial, em nossa
experiência na área de investigação, temos a intenção de fazer com
que a relação de ideias dele seja repetida com os objetivos,
problemas e deveres com os quais se defrontar a cada caso, a cada
censura a seu labor investigatório. É que estamos nos aproximando
do século XXI, e a luta pela liberdade e pela democracia mundial
tem, com toda certeza um único proprietário mundialmente
conhecido como “Direitos Humanos”, e o Brasil de todos nós já deu
prova de querer fazer sua parte.

COMO OUVIR PARA EXPURGAR SEM PREJULGAR

Diria, com toda certeza, que uma parceria participativa seria
a dose certa para ouvir, expurgar sem prejulgar todos os eventos
policiais. Sentando à mesa junto com os policiais e participando,
sem postura de superioridade, de alguns dos segmentos da
sociedade civil, apresentando temas para discussões que dimi-
nuiriam a distância existente entre aquela e a polícia, poderíamos
juntos, criar novos e bons paradigmas de convivência direta com a
base real da sociedade, para afirmar definitivamente: sociedade e
Polícia é uma coisa só.

No mundo da segurança pública, a Polícia de qualquer país
sempre será o principal termômetro e o alvo predileto de todos,
tendo em vista ser por ela que toda e qualquer mudança social
passa a originariamente.

A Polícia é a mais importante Instituição do mundo globali-
zado ou não, pela sua realeza de atos dignos e consolidadores dos
anseios da sociedade, que lhe delegou poderes para lutar pela
cidadania e proteção dos direitos humanos.
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Se quisermos ofender um policial, basta exclamarmos: a
Polícia não é defensora dos Direitos Humanos! Tal afirmativa
demagógica fere de morte a importância social do policial vocacio-
nado, que tudo faz para combater os desvios sociais criados pela
própria sociedade, quebrando, assim, a polícia, o amargo gosto
alienador da violência.

A postura consciente de nossa mídia para manter altos
índices de audiência, utilizando filmes e programas que abordam o
crime e o sexo mercadologicamente, contribui de forma contun-
dente para a destruição total da base familiar, já tão alienada, que
acredita tratar-se de novos tempos, não coerentes com a verdadeira
estrutura familiar, incluindo aí a do próprio policial, que não vê
seus méritos reconhecidos pela mídia, mas se vê obrigado a
conviver com manchetes escabrosas, que fomentam ainda mais a
violência no meio social ou policial, pelas ilicitudes de uma minoria
de falsos policiais. Nossa esperança é ver nossa fabulosa mídia
inverter os valores e assim contribuir para o decréscimo da
criminalidade, através de programação apropriada para vender o
bom como estruturador de nossa base familiar. Se isso acontecer,
voltaremos a ter paz social e não mais falsos heróis – como os
“Rambos” da vida – criados pela infeliz invenção denominada “filmes
violentos”, que a comunicação de massa leva aos nossos filhos,
influenciando-os a querer fazer parte de um mundo “fora da lei”, se
não possuírem estrutura familiar consolidada para o combate à
cultura da violência mercadológica, aliada à miséria “Espécie Brutal
de Poder Real”, na construção do mal pelo mal da sociedade.

Se tivermos tranquilidade para entender Segurança Pública,
voltaremos à cultura e ao desejo inicial da sociedade, que é não ser
injusto com a polícia, mas com ela combater rigorosamente as
próprias mazelas da sociedade, que através do tempo, por alienação
da modernidade, excedeu-se em sua violência natural, e aí estão
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também alguns homens da polícia, que não deveriam se deixar
envolver pelos problemas da sociedade na exteriorização de suas
mazelas. Este policial alienado, por ser sociedade também, expõe
suas violências em nome de ninguém, pois criamos a polícia para
exatamente impedir a violência natural da sociedade, uma vez
exposta, evitando-se assim, com o poder de polícia, o caos. Por
isso, a Polícia é tão importante a todos nós, pois ela controla sua
própria força.

A Polícia é a única instituição social que deve deter o título
de Doutor, em se tratando do social, por viver instantaneamente
os problemas da mãe sociedade e orientá-la para retornar à sua
verdadeira moral. Portanto, a Polícia não precisa de salário por ser
seu próprio salário; sua essência de guardiã de todos nós nos faz
amá-la e é dever garantir aos policiais condições materiais para
sustentação da própria estrutura social também, pois até os
anarquistas precisam do poder de polícia, elemento indiscuti-
velmente necessário à sociedade que pode até viver sem as outras
instituições, mas sem o poder de polícia não sobrevive. Para tanto,
nos basta elogiar e divulgar os bons policiais que são a grande
maioria da instituição Polícia, para acabarmos com os falsos, que
se igualam ao bandido comum, cidadão vivente fora do padrão
social por opção, além de diminuirmos os demais criados pelo
próprio mundo social e levados ao mundo marginal, sem querer
nele permanecer.

A Polícia é a essência da sociedade, e o marginal, seu oposto.
Ser policial é ser o maior representante da sociedade, por estar
junto a ela todas as horas, evitando o mal e não o praticando. O
verdadeiro policial é neutro; portanto, todas as vezes que alguém
olhar para a polícia, levante o pensamento em Deus, na certeza de
que ela é a esperança de hoje na realização do amanhã. Ao reno-
var-se, receberá cada dia novos estímulos de contribuição para a
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formação do novo cidadão, que não deve pela mídia desfalecer,
pelas dores da violência, pela violência e sim pela vontade de servir
o bem servir.

PROMOTOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

A nossa cultura de justiça – não apenas a de milhões de
pessoas possuem um equivocado conhecimento da verdadeira
razão de ser do Inquérito Policial, como peça informativa – mas em
um sentido mais amplo, de que o mesmo permeia em nossos
debates sobre o Processo Penal, surgido a meu ver, com o tomba-
mento do Inquérito Policial. A discussão do tema é presença
marcante nos noticiários. Já perdi a conta das inúmeras vezes em
que li sobre o assunto: Inquérito ou Processo, bem como das trágicas
mortes ocorridas pela falta de conclusão do processo.

Mas, para o presente artigo o grande questionamento é: o
que realmente sabemos?

Quantas vezes, os delegados de polícia, os promotores e
juízes sentaram para avaliar a questão de forma técnica? Quantos
de nós já vimos um Inquérito Policial ser, nos dias de hoje, peça
inaugural da denúncia a ser acompanhada pelo 2o (Segundo)
membro do Ministério Público na linha hierárquica da Instituição,
visto que o 1o (primeiro) promotor de Polícia Judiciária.

A grande verdade é que as pessoas vítimas em sua grande
maioria têm pouca confiança na real possibilidade de punição
através do processo penal existente.

Infelizmente, a afirmativa supra é verdadeira, basta vermos
as reportagens televisivas e dos matutinos que constantemente,
são representativas.

Algumas propostas, por exemplo, como a do Delegado de
Policia de Carreira ser distribuído para o Ministério Público como
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1o Promotor de Policia Judiciário é a nosso ver perfeitamente
benéfica ao povo em geral, pois, assim os atos iniciais só serão
sanáveis na fase de instrução e julgamento com ampla defesa. Se
falha grave existir – e como hoje os inquéritos só podem ser
presididos por Delegados com formação acadêmica em Direito –
estão no mesmo patamar dos que podem ocorrer no Ministério
Público e no Judiciário.

O importante é que todos são Bacharéis em Direito, o que
possibilita um menor número de erros. Todos sanáveis na instrução,
tirando-se assim do cidadão comum mais um peso desnecessário,
com mínimo de mudanças na legislação atual que rege o Inquérito
Policial e o Processo Penal. Entretanto, esse ideal seria um aconte-
cimento raro em nosso país, embora as notícias ofereçam este
caminho. Acredito que, com essa solução os criminosos temeriam
o cidadão cumpridor da lei, pela rapidez com que seriam julgados.

Se aplicarmos corretamente a modificação retro sugerida
acredito que 90% do tempo perdido no Processo Penal seria
evitado; os numerosos crimes diminuiriam, inclusive os agrários.

Além disso, as evidências indicam que o atual Delegado
de Policia de Carreira, como já relatei em artigo anterior sobre a
lei no 9.099, é o profissional de justiça mais próximo da realidade
social.

Os criminosos são motivados pela autoconfiança da
impunidade, portanto, o processo iniciando no término da per-
secução criminal será um início de intimidação, o modelo da vítima
e os gestos do Estado são menores, o que ensejaria, inclusive a
aplicação da Lei Penal com mais celeridade, hoje o grande reclamo
da sociedade.

Por outro lado, com as normas existentes, só teremos mais
caos, o que torna mais fácil para os marginais escolherem suas
vítimas e despreocupadamente enfrentarem os policiais, pela
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certeza da impunidade e pelo excesso de tempo para o julgamento
do processo, levando muitas vezes à prescrição do exame.

Obviamente, a distribuição desejada por nós não eliminará
as obrigações do atual Delegado de Policia de Carreira e nem afetará
as atribuições do atual Ministério Publico no todo, e sim os fortale-
cerá na busca da paz social e com toda certeza salvará um maior
número de vidas, embora muitos não desejem minimizar a violência
social, porque a maioria das pessoas não enxerga por seus próprios
olhos.

Contudo, minhas palavras não estão fechadas ao debate e
não se concentram apenas no fato social de se querer salvar ou
não vidas, exigem sim a questão de quantas dessas mortes teriam
sido evitadas se os atuais Delegados de Polícia Judiciária pudessem
iniciar o processo como os primeiros Promotores de Polícia
Judiciária. Com toda certeza os índices de êxito seriam bem maiores.

De todos os métodos analisados, até hoje, pelos estudiosos,
sem dúvida alguma, o entendimento do tema em questão possui,
limites definidos no desenvolvimento de uma Polícia Civil Cidadã,
forte e não isolada.

Isto, entretanto, é assunto para uma emenda constitu-
cional, ficando, assim apenas o lembrete.

O BLEFE

O Povo do mundo inteiro, pelos erros de alguns mortais,
levantou por atos de verdadeiros heróis a bandeira de defesa dos
direitos humanos.

No Brasil dos homens sérios, nosso povo e os nossos
governantes também intensificaram ações para tão nobre defesa.

No Brasil daqueles que buscam vantagens pessoais, como
sempre surgem os falsos sábios de todas as horas, estrangeiros ou
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nacionais, que se infiltraram no movimento, revelando-se verda-
deiros mágicos e na necessidade de angariar vantagens, pessoais e
profissionais, praticam blefes para aparecer na mídia e assim
conseguirem notoriedade que, atrelada aos seus anseios profis-
sionais, rendem-lhes vantagens perante as ONG’s internacionais
que acreditam serem os blefes verdades, igualzinho como acontece
nos países delas.

No nosso amado Pará, que tem um governo sério, surgiu a
real possibilidade de lutar pelos direitos humanos de verdade, ações
jamais presenciadas em outras épocas, tais como: Conselho
Estadual de Segurança Publica – Consep, que congregas as polícias
Civil e Militar, corpo de bombeiros Militar, DETRAN, Conselho de
Defesa do Menor, OAB, representantes da Assembleia Legislativa e
SPDDH; ainda o Conselho Interativa de Segurança e Justiça – Cisju;
Ouvidoria; Integração das Polícias com Corregedorias fortes,
tornando-se assim, as ações, espécies de “Mister M” contra os falsos
defensores de tão sublimes direitos.

Porém, é com pena e medo que observamos em meio de
possíveis verdades grandes mentiras não investigadas ou compro-
vadas serem lançadas como verdadeiras por mágicos de arapucas
que querem passarinhar com o povo em proveito próprio.

Precisamos é saber que a Sociedade Paraense de Defesa
dos Direitos Humanos – SPDDH somos todos nós, e esses nossos
falsos aliados, graças a Deus, vêm, por uma minoria e por culpa da
sociedade que não participa do processo de escolha. Com apoio da
mercadológica mídia marrom, conseguindo aplicar com outros Inri
(anticristo dos States), verdadeiros blefes em nosso povo, na busca
do poder pelo poder.

O que nos entristece é que, no jogo de iludir, eles apostam
com suas ações ter boas cartas, escondendo uma situação verda-
deira e que não lhes rendem vantagens na mídia, e por isso pensam
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enganar a todos utilizando dados equivocados, como verdadeiros;
todos devidamente contestados e apresentados corretamente pela
Polícia Civil, que tem uma estatística confiável à disposição e de
igual conteúdo da produzida pelo Judiciário.

Se pesquisado de forma correta e não empírica e maldosa,
como fazem alguns desses membros ditos defensores dos direitos
humanos, para levar vantagens em seus atos selvagens e desu-
manos contra Policiais civis ou militares, os dados refletirão a
verdade dos fatos, como ensina a Policia Civil com a sua estatística,
que traz o Estado como vitima, e não o Policial, nos autos de
resistência. Aquele – o Estado – poderá de ser vítima e o policial
passar à condição de réu após ampla defesa em sentença transitada
em julgado.

Infelizmente esses falsos defensores dos Direitos Humanos
não querem que isso aconteça, contradizendo assim o princípio da
cidadania, princípio este que pela correta posição da polícia civil,
os obriga a aceitar internamente a verdade. Entretanto, inten-
cionalmente, esquecem-se de publicá-la, criando assim um senti-
mento de insegurança no seio da sociedade para manutenção do
seu “status quo”.

Os regimes não se mantêm com blefes, pois se os homens
fossem todos bons, não precisaríamos nem da força e nem da
fraude. Portanto, para ter notoriedade e respeito da população
basta, isoladamente ou não, sem luta e sem receio de ser impe-
dido, manter ocupadas nesse empreendimento, as atenções dos
agentes do Estado, que pensando nas ações não cogitarão em
atos desleais, e assim os defensores dos Direitos Humanos, como
todos nós, por esse meio legal de fiscalizar irão adquirir reputação
e autoridade sobre os agentes do Estado, sem que de tal se
apercebam os marginais, que não terão tempo para encobrir seus
atos.
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Devemos notar que um defensor de direitos deve ter a
cautela de jamais fazer aliança com alguém mais poderoso que ele,
para atacar os outros, porque, quando a necessidade o compelir,
tornar-se-á prisioneiro do mais forte, e nós não podemos ficar
prisioneiros desses blefistas maldosos. Temos que defender nossos
direitos de forma firme, porém humana e não com trampolim de
falsos humanistas que desfazem o belo trabalho do nosso Minis-
tério Publico, que jamais deixou de cumprir com o seu papel de
fiscal da lei e que já tem em sua essência a defesa dos direitos
humanos, bem como a visão de querer que as polícias consolidem
o que já é realizado neste Estado, como modelo de Polícia no Brasil
e na América Latina.

Procuramos aqui desenvolver uma inicialização à proble-
mática sociológica de caráter elementar do blefe, preparado para
fins de não beneficiar sociedade.

Ademais, sugerimos exercícios de cidadania sob a forma
de testes objetivos, se estivermos enganados, aos reis do blefe, e
alguns dos membros que se dizem defensores dos Direitos
Humanos estão seguramente classificados com destaques entre
esses que são condutores do mal para alcançar vantagens indi-
viduais e não coletivas, como pregam os verdadeiros humanistas,
como Ricardo Balestreri, Presidente da Anistia Internacional Brasi-
leira, um grande homem merecedor de aplausos, por ser um
verdadeiro defensor de nossos direitos e amante das polícias. Uma
de suas frases mais famosas é a que cita que ele próprio só passou
a amar as polícias quando passou a conviver com elas.

Para os blefistas desejamos: primeiramente, que sejam
justos, porque a equidade é o sustentáculo do gênero humano,
que sejam bons, porque a bondade cativa todos os corações; que
sejam indulgentes, porque somos débeis e vivemos entre seres tão
débeis quanto eles; que sejam agradecidos, porque a gratidão
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alimenta e sustenta a bondade; que sejam modestos, porque o
orgulho tonteia os seres satisfeitos consigo mesmos; que perdoem
as injúrias, porque a vingança eterniza os ódios; que façam o bem
a quem ofende, a fim de mostrar ser maior que eles; que nos
conquistem como amigos, que sejam continentes temperantes e
castos, porque a volúpia, a intemperança e os excessos destroem
os seres e os tornam desprezíveis; que sejam bons cidadãos, “Policial
ou não” porque a pátria é necessária a segurança, a seus prazeres e
bem estar; que os blefistas sejam fiéis e submissos à autoridade
legal, porque esta foi escolhida pela vontade soberana do povo;
que jamais esqueçam que a humanidade tem seus direitos e deveres,
que elas somos todos nós, e jamais admitam que a Pátria, nossa
Mãe, seja oprimida por seus atos, pois seria tontura viver nela.
Afastem-se em silêncio! Não perturbem por perturbar nunca,
suportem resignados a verdade, não mintam jamais, senhores “reis
dos blefes”.

SEGURANÇA E TRABALHO

A saúde do trabalhador brasileiro na área de segurança
pública nunca esteve ligada ao homem, elemento primordial em
qualquer instituição. Tratado como trabalhador comum, embora
sua excepcionalidade seja cristalina, principalmente na área de
saúde, o policial teve suas necessidades despercebidas.

Para se manter um ambiente de trabalho de forma pro-
dutiva, é necessário que seja saudável e valorizado por ações
educativas, que permitam a conscientização da importância da
saúde do policial para um bom desempenho de suas funções,
considerando-se sua grande responsabilidade pelo controle do
mundo social.

O governo do Pará, através de seu Sistema de Segurança,
em especial na Polícia Civil, foi pioneiro na implantação de um
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serviço que busca iniciativas possibilitadoras de redução da proble-
mática mencionada. Desde o seu surgimento, o já formoso Serviço
Psicossocial, através de suas ações, trouxe ao policial e à sua família
melhoria de qualidade de vida, através de informações para prevenir
doenças laborais ou não.

Temos a certeza de que foi a partir do surgimento do nosso
Serviço Psicossocial que o engajamento de todos os policiais trouxe-
nos os resultados que festejamos hoje, ainda saibamos da existência
de diversas situações que precisam ser definidas e combatidas no
âmbito policial. As lesões corporais ou mesmo a perturbação
funcional, em casa ou no trabalho, diminuíram sensivelmente com
campanhas de conscientização do mal causada pelas drogas de
abuso ou ilícitas; de combate à AIDS, de valorização do corpo e
outras.

Este é um serviço eficaz do projeto “Eu sou Polícia”,
idealizado pelo autor deste artigo, na busca de melhor capacitação
dos recursos humanos mais saudáveis, pois nosso psicossocial
fornece algumas informações sobre a vida do policial de forma
simples. Nesse projeto, contamos com o delegado Classe “D”, poeta
e escritor Francisco Sales, na companhia das incansáveis delegadas
Conceição Eloy, Telma Avelar e outros que, desde diálogos fraternais
até internações emergenciais, colocaram para o melhor atendi-
mento ao policial. Além disso, deve-se destacar o compro-misso
desses profissionais que, com determinação, entusiasmo e conhe-
cimento, tornam o meu e o nosso sonho uma realidade, contri-
buindo, com isso, de maneira relevante, para a formação de novos
paradigmas e estudos na área do mundo policial, ministrando
cursos, palestras, tanto em nível local como em todos os Estados,
através do Instituto de Ensino de Segurança do Pará, via Unidade
ACADEPOL e de outras instituições especializadas. Lembro ainda
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que a equipe Polícia Civil acredita na importância da divulgação do
bem para corrigir o mal, os efeitos maléficos do desamor.

Adiciono ainda as contribuições valiosíssimas de Paulo
Sette Câmara, Marco Marcelino, Rosemberg, da Rede Celpa, e seus
diretores, dos proprietários da Y. Yamada, dentre outros, que
apresentaram questões de absoluta pertinência e importância
naquilo que se refere aos aspectos da relação humana Patrão-
Estado ou iniciativa privada e servidor ou empregado, quanto à
ação anti-stress dentro da instituição Polícia Civil.

Destaco que a maioria absoluta dos policiais civis do nosso
Estado vem dedicando a sua vida ao combate à criminalidade,
tentando ajudar a todos aqueles que desejam uma sociedade mais
justa e humanitária.

Desde muitas décadas, o problema psicossocial na Insti-
tuição Policia Civil vinha se agravando e eu, muitos anos fora da
instituição e agora dentro, continuo preocupado com o assunto.
Dessa forma, estando dentro, senti ser meu dever estudar e
implantar algo novo para extirpar os vícios que sempre existiram
na Instituição e que nunca foram combatidos, por falta de ação ou
omissão para manutenção do “Status quo” de alguns na busca do
poder pelo poder, em detrimento da Instituição Polícia Civil.

Infelizmente, ainda convivemos em época de desestru-
turação familiar, que assim traz ao seio da família policial algumas
pessoas que apenas – com ou em quase toda sociedade – desejam
“ter” em detrimento do “ser”. Estamos, pois no Psicossocial,
tentando modificar esse estado de coisas.

E assim, sabendo como são importantes para a prevenção
as ações modificadoras do comportamento do verdadeiro policial,
oferecemos na forma de agradecimento ao governo do Estado do
Pará um brinde de “muito obrigado”, esperando que o nosso
Psicossocial seja útil a quantos o usem.
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Finalmente na qualidade de Policial, com um compromisso
de bem servir a todos, quero alertar que o perigo ronda a nossa
infância e nesta profissão nos deparamos com a sordidez do mundo,
para o qual necessitamos estar sempre em alerta.

Assim, o Psicossocial veio em boa hora, pois a melhor forma
de prevenir contra esse inimigo terrível, que acaba com nossa saúde
por sua maleficência, é criar em nosso mundo profissional uma
nova base, a do amor fraternal.

FAMÍLIA SEM VIOLÊNCIA

Com o objetivo de evitar – e exterminar, se possível for –
que a violência aumente ainda mais no seio da família e se alastre
para o social, é que idealizei, dentro do projeto “Eu Sou Polícia”, a
proposta apresentada ao Conselho Estadual de Segurança Pública,
de participação direta do policial civil junto às famílias em situação
de pobreza e de risco pessoal e social na busca de uma boa formação
da cidadania, através de participação em conjunto com nossos
irmãos escoteiros em atividades socioculturais e socioeducativas,
via articulações com escolas, igrejas, Secretaria Executiva de
Educação, centros comunitários e outros que facilitem o cresci-
mento e a conscientização do nosso desenvolvimento da responsa-
bilidade social. Abusos e maus tratos de toda ordem são praticados
no âmbito da família, em especial contra nossas crianças, colo-
cando-se, assim, lenha interminável na imensa fábrica de marginais
da humanidade.

Perante o quadro social exposto, a Polícia Civil, preocupada
com a dimensão tomada por jovens excluídos pertencentes à
famílias desestruturadas, conjugou repressão e prevenção huma-
nística, passando a desenvolver um trabalho voltado para a área
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social, com a colaboração da família e o policial em parceria com as
instituições já mencionadas.

Nossa intenção é conscientizar para a não violência e
introduzir no contexto de famílias desestruturadas ou não, uma
cultura de paz que assegure a proteção social de todos nós.

Nosso projeto tem a finalidade de resgatar a cidadania para
que possamos contribuir na alteração do quadro existente, ofere-
cendo meios para uma nova sociedade que busque a paz como
primeiro argumento: O desafio. Na prática, a criação do 1º grupo
de “Meninos da Polícia Civil” já é uma realidade a custo quase zero
para a instituição, via convênios, com aproveitamento excepcional,
tanto que as crianças do projeto tiveram, em 1999, índice de
aprovação escolar no patamar de 100%, bem como de comporta-
mento cívico e familiar pelo amor ao Grande Arquiteto do Universo-
Deus. Temos a certeza de que, em sua infinita sabedoria, ele
abençoou a iniciativa que resgatou para as 45 famílias envolvidas
na primeira fase da proposta a reestruturação da base familiar.

Nossa alegria é tão grande que somente agradecimentos
temos a dar a todos os que acreditaram nesse sonho que parecia
ser impossível. A bênção foi tão imensa que despertou em um
jovem-homem a possibilidade de ser tratado pelo nosso grupo e
após meses em companhia dos homens de bem abandonou o vício
e o envolvimento com gangues de rua e hoje está empregado na
Rede CELPA, graças a Deus.

A família precisa de estímulos e apoio para o bom desenvol-
vimento de seus membros, em especial aqueles que se encontram
em formação, para que não recebam incentivos do mundo marginal
como presas fáceis que são.

Buscar alternativas para superar os problemas existentes
de forma simples na própria família, através de ação conjunta de
parceria, é parte da nossa proposta na busca de garantir condições



43

JOÃO MORAES

básicas de vida às nossas crianças e adolescentes e suas famílias,
interrelacionando a ação da escola, da família e da comunidade
com o policial civil, como bem define a lei no 8.069/9 – Estatuto da
Criança e do Adolescente.

A proteção voluntária das famílias desestruturadas em
especial, é ponto de honra para todos nós que desejamos desativar
a máquina mortal do crime para, enfim, alcançarmos um quadro
social onde homens vivam em uma família sem violência.

IDEAL CIDADÃO

Quando resolvi colocar em prática os novos paradigmas
na Polícia Civil, idealizei também estabelecê-los como um elo entre
sociedade e Instituição Policial na busca de anular e se possível,
extinguir erros do passado de ambas as partes e assim fazer surgir
um novo relacionamento de visão alargada para o futuro na forma
mais crescente e positiva possível.

Por isso foi tão significativo achar idealisticamente um
nome que pudesse ser mostrado com vaidade e deslumbramento
para todos os policiais e seus familiares e o povo em geral. Dentre
as várias ideias que tive quando ainda chefe da Seccional Urbana
da Sacramenta, e que me comoveu, foi a marca de todos nós,
policiais, que hoje é a “Polícia Civil Cidadã”, que também foi utilizada
como frase primeira de nosso tão amado e lindo hino oficial,
aprovado pelo Governador do Estado, através de Decreto Governa-
mental, em 1999.

A marca supra não é porque quiséssemos egoisticamente
a cidadania como propriedade da Instituição Polícia Civil. Muito
pelo contrário, o que desejei e desejo, é que o policial não só
pratique a cidadania, mas também a inspire. Eu idealizava há anos,
como agora na prática, que o cidadão pudesse ter mais confiança
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em si mesmo ao ver o seu policial com qualidade ao servir a
sociedade, sobretudo, com postura dirigida para as ações huma-
nísticas e dessa forma inspirar e exibir com orgulho o seu potencial
laboral.

Desde a sua implantação a Polícia Civil Cidadã tem distri-
buído na sociedade paraense mais dedicação, competência,
humanização e também qualidade nos serviços, diminuindo assim,
sensivelmente, falhas operacionais e administrativas.

Nosso programa só teve sucesso porque é baseado na
simplicidade e no dinamismo das ações, tanto na atividade-fim
como na atividade-meio, oferecidas ao cidadão que vem presti-
giando cada vez mais as vantagens e benefícios das ações
obrigatórias do servidor público, pelo que resolvemos ampliar o
nosso projeto, que desde o início do ano 1999, buscou envolver o
policial com as instituições filantrópicas para que adquiram novas
posições do social, trocando ideias dentro da Instituição sobre a
real situação do todo e não só do policial, pois assim saberemos
como classe que é modificando comportamentos que mais
vantagens profissionais serão oferecidas além das já agregadas.

Exemplificando, posso afirmar que, com o projeto, o
servidor da Polícia Civil que muitas vezes nem era cumprimentado
nem por seu vizinho, hoje já recebe um alegre bom dia. Assim, ficou
mais estreita a relação social. A partir do Convênio firmado pela
Delegacia Geral com o Grupo Semear, que tem o apoio da Rede
CELPA e do Grupo Marco Marcelino, são ministradas aulas de
humanização dentro do Instituto de Ensino de Segurança do Pará -
IESP, via Unidade Acadêmica da Polícia Civil, que englobam canto,
artes plásticas, teatro e música. Ações desse porte trazem a você
cidadão, a certeza de que a Polícia está aprofundando o seu relacio-
namento com a sociedade. Por isso, se alguém tiver sugestões que
possam implementar, melhorar ou até mesmo modificar os
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paradigmas existentes de forma a torná-los ainda mais dinâmicos
e participativos, queira por gentileza encaminhar correspondência
à Delegacia Geral de Polícia Civil, na Av. Nazaré, no 489.

Tenho certeza que o sucesso será ainda maior pelo fato de
estarmos na sociedade como Instituição sempre a ouvir as pessoas
e implementando as suas sugestões quando realizáveis ao longo
da nossa administração porque, com toda certeza, de todos os
paradigmas lançados por nós, esse talvez seja o melhor.

Sejam todos do Pará e do Brasil. Bem-vindos à nova Polícia
Civil do Pará. Uma Polícia amiga da vida, que inspira “a missão do
mal combater e o bem respeitar para todo e qualquer cidadão e
proteger quem precisar, seja um simples coração”.

“ALGUNS”

Escrevo estas linhas com muita preocupação pela
conclusão e consolidação das verdades de mão única.

Durante anos dedico-me à justiça, objetivando que o
trabalho da Instituição Polícia Civil seja de fácil compreensão em
sua objetividade e dentro da velocidade da informação que
tentamos acompanhar. Por isso entendemos as cobranças da
sociedade no dia-a-dia da atividade de polícia judiciária.

É obrigação fundamental para a instituição a identificação
de seu papel na sociedade e, como consequência, deve estar pronta
para responder aos constantes desrespeitos a que é submetida por
“alguns”.

A Instituição Polícia Civil de carreira se faz presente em
quase todos os municípios do nosso Estado e ainda no corrente
ano, se Deus assim o permitir, avançará a passos largos aos demais,
com máquinas de informática cada vez mais velozes e de simples
operacionalidade para o servidor.
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Entretanto, seja qual for o motivo, é preciso que “alguns”
percebam que não só como servidor do Estado ou como instituição,
mas principalmente como cidadãos, exigimos respeito até porque
não nos furtamos a agir quando a ordem, pedido ou requisição são
legítimas e legais, e temos provas da afirmativa com várias prisões
em flagrante, quando flagrante realmente o é.

De onde surgiu à ideia de ser a Instituição Polícia Civil
essência subordinada de cada um dos “alguns”? Se assim fosse,
em nossa missão teríamos uma verdadeira salada de frutas podres,
ou seja, seríamos sem cérebro na base policial desde o mais
humilde servidor até o Delegado Geral, que como os demais
delegados é bacharel em Direito e todos sempre membros das
carreiras jurídicas, oriundos das mesmas faculdades dos nossos
amados colegas juízes de carreira e promotores de justiça.

Este artigo objetiva mostrar a “alguns” desinformados o
novo ciclo de conscientização por que passa minha amada insti-
tuição, as fases do “sim senhor” para nós acabou, graças à postura
retilínea da esmagadora maioria dos colegas que ajudam o Delegado
Geral a planejar, organizar, dirigir e combater, pelos meios legais,
nossas mazelas logo publicadas por sermos instituição controlada
por todos, o que nos faz muito bem, mas jamais aceitaremos
tentativas de humilhação por parte de quem quer que sejam
“alguns” contra nossa competência consagrada por Norma Pétrea
ou por vindita, como vem ocorrendo.

Quando os “alguns” quiserem tratar de assunto de pe-
queno, médio ou grande porte que envolva um servidor da Polícia
Civil e toda e qualquer instituição sempre terá como localizar uma
autoridade policial de carreira, seja na capital ou interior, via suas
superintendências ou mesmo via Delegado Geral, pelos celulares
do Estado, 9988-1999 ou 9989-8751; Corregedor Geral, 9981-
1155; Delegacia de Crimes Funcionais, 9987-9718; Diretor Opera-
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cional, 9989-8730; e Diretor da Capital, 9987-9713. Todos com a
obrigação de resolver todos e quaisquer problemas por ordem
superior como bem sabe quase toda a sociedade paraense, com
exceção de “alguns”.

O importante está em se saber identificar cada fase da
competência de cada instituição, com o objetivo de assim contribuir
sempre, pois só o trabalho em equipe de “Estado”, sem donos,
conseguirá a tão sonhada justiça.

Cada instituição deve mostrar suas técnicas sem ferir as
das demais como bem realizam a maioria dos delegados, juízes,
promotores e nossos desembargadores, visto que qualquer mu-
dança de postura quebra a harmonia e faz com que cada instituição
certa ou errada procure seus direitos.

Este artigo é baseado em fatos de minha vivência profis-
sional de oito anos de trabalho policial que já me impuseram
inverdades, recebidas como verdade e que tive de provar aos
neutros serem mentiras vingativas.

No ano em curso, o assunto “interferência” indevida na
essência da instituição Polícia Civil vem querendo aparecer, porém
de pronto combatida sem medo, de forma clara e pacífica. Por sua
vez, “alguns” de uma minoria que deveria, como novata, como
quase todos nós do tripé de justiça, unir esforços como aliados da
sociedade e não em nome dela buscar apenas o poder pelo poder e
assim, tentar atropelar a todos que estiverem à sua frente.

Isto com a instituição Polícia Civil, enquanto for Delegado
Geral ou não, não conseguirão, ainda que tenha de ser preso para
fazer justiça na presença dos, como eu, neutros na vaidade do poder.

Finalizando, agradeço a todos os verdadeiros policiais que
acreditam na instituição, o que muito contribui para a nova fase da
nossa casa que busca a todo custo legal dar aos seus moradores
embasamento técnico para enfrentar os “alguns” no dia-a-dia, na
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certeza de consolidar o nível profissional de cada um sem medo de
defender nossa competência, ainda que não sejamos palavra final.

REDUÇÃO DA IDADE PENAL

Se esta vontade é de homens, não triunfará porque muitas
das já existentes são verdadeiras aberrações criadas para satisfazer
conveniências do poder real dentro das próprias deficiências
humanas. Este projeto é, sem sombra de dúvidas, contra todas as
ideias nos campos religioso, filosófico, político e assim por diante,
conforme se observa com exemplos de outras nações que abriram,
tenho certeza, profundas feridas no que diz respeito ao coração
humano.

Ofereço com muito amor e carinho minha solidariedade a
todas as crianças e adolescentes que de forma bem silenciosa estão
lutando para não entrarem na grande fábrica de marginais que
somos nós, alienados do poder real.

A redução da idade penal nada mais é do que uma nova
violência dos adultos, que um dia foram crianças e adolescentes,
contra as dos dias atuais.

Estimados leitores, estamos no limiar de um novo milênio.
Iremos repetir tudo àquilo que se passou com projetos já prontos
e acabados, via goela abaixo, para manutenção do poder real
democraticamente disfarçado?

A insatisfação contemporânea de parte da sociedade na
busca da redução da idade penal é prova maior do convencimento
da problemática social por excesso de humanos, seja no mundo
capitalista ou não. Nesse grupo poderá estar você. Venha ao Estatuto
da Criança e do Adolescente e prepare-se para viver um novo
mundo, se controlarmos o globalizado crescimento populacional
na visão do capital pelo capital.
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A primeira impressão que tenho ao projeto de redução da
idade penal é de que estão brincando com todos os excluídos
socialmente, não sei se vocês já perceberam, mas estamos hoje
também longe de casa, que fora nosso lar eterno, onde hoje somos
apenas passageiros sem rumo, porém, com muitas sombras à nossa
volta, como o medo, a frustração e a tristeza, na falta constante de
papai e mamãe em quase todos os ângulos.

Ninguém precisa reduzir nada. É só tomar vergonha na face
e responder aos anseios do Estatuto da Criança e do Adolescente,
que nossas crianças e adolescentes voltarão ao lar.

Para mim não é nada fácil escrever que a imensa exclusão
social dá-se pela falta de conhecimento do mundo, dito globalizado,
na concepção de humanos, sem o controle intelectual desalienado
de todos nós no mundo do capital.

Hoje em dia a inteligência somada à emoção são os grandes
fatores que determinam o sucesso de cada cidadão. Logo, se rees-
truturarmos a família, no tamanho ideal para vivência no mundo
capitalista, com toda certeza excluiremos dos jornais as notícias
dos dias atuais.

Se você acredita que a redução da idade penal é a solução
para o fim da criminalidade, oriundas das ações de crianças e
adolescentes abandonadas por todos nós, você é o todo poderoso
alienado real por lealdade ao Poder, seguindo passo a passo o
programa de manutenção dos donos do mundo sem que tenhas
algum.

O segredo para redução da criminalidade de nossos
irmãos é reconhecer que se trata de um problema do excesso
populacional (se o Capitalismo for projeto ideal). Tendo-se isso
em mente, você saberá que existe um propósito positivo na
relação sexual, a qual pode ser bastante agradável ou desa-
gradável para todos os envolvidos se forem até o fim e a cons-
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ciência necessária para cada filho no mundo não for uma boa ideia
futura, tampouco a recepção.

Se o sentimento de vivência fosse verdadeiramente hu-
manista, o que é com certeza um ideal possível, o volume po-
pulacional existente hoje no mundo capitalista, considerado
excesso, poderia ser considerado como centenas de milhares de
multiplicadores da fraternidade e solidariedade, o que serviria de
apanágio de sustentação da raça e não do intelecto pelo intelecto
do capital.

SÓ ERRA QUEM QUER

Mais uma vez comemoramos o “DIREITO” com precioso e
oportuno esclarecimento aos blefistas de todas as horas: viventes
de recursos oriundo de ONG’s sérias, mas vitimadas por algum
deles.

A quem interessa dúvidas e mentiras ao trabalho sério e
cristalino do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará?

Destruir o sistema é obra dos necessitados na continuidade
de suas ações sem preciosismo que, sem beberem na fonte da mais
genuína moral ou tradição doutrinária de nossos mestres, teimam
em macular o conceito de acusação com fins puramente de sobrevi-
vência e manutenção dos recursos enviados por ingênuas, porém
sérias, ONGs internacionais.

O fato de reconhecermos a existência da problemática no
campo não impugna nem tornam menos legítima as normas de
nosso país.

Com clareza e habilidade o Estado do Pará vem combatendo
os problemas de segurança diante da sociedade civil organizada
que mostra os meandros da dúvida e revela, com participação de
todos, as diretrizes de menos crimes por parte dos viventes na
comunidade (Agentes Públicos ou Não).
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Nesta relação comunitária sem facções as interrogações
mais frequentes de qualquer cidadão, encontram, no Conselho
Interativo de Segurança e Justiça (CISJU), pronta e esclarecedora
resposta oficial. No conselho, homens e mulheres com as autori-
dades do local, são úteis a quantos da comunidade necessitem de
consulta rápida, de informação precisa, em favor da correção de
atitudes dos Agentes Públicos ou não.

Em verdade, o CISJU pertence ao povo da comunidade local
de sua implantação e não a seus membros. Entretanto, são eles
que galgaram os pináculos da glória como lideranças comunitárias
e a razão de seus profundos conhecimentos do dia-a-dia da sua
sociedade poderão, com profundidade, abordar qualquer tema.

O trabalho estritamente responsável de parceiros com as
Autoridades do Estado é o ponto alto da comunidade organizada
que muito contribuí para soluções rápidas por parte do executivo
perante o CISJU, o que trás proposta nova de cobrança sem
condenar, arte por excelência de alguns espiões estrangeiros e de
falsos brasileiros à eles aliados por força dos recursos financeiros e
doutrinários que alimentam a luta armada, na busca do poder pela
força.

Acusar é sem sombra de dúvida dificílimo, por isso exige
prudência e justiça e não fabrica de condenados até mesmo antes
do ato criminoso, como alguns querem, porém, esquecem que ao
assim agirem, eles é que estão a praticar crime, contudo os valores
para denúncias falam muito mais alto.

O Processo Judicial e Administrativo são as únicas vias
possíveis de acusação. Sem eles não há legitimidade, nem proceder
acusatório justo.

Para se poder acusar alguém, necessário é acreditar
primeiramente que Deus é a sabedoria eterna e imutável; e a
inteligência suprema. Tua acusação deve ser, portanto para fazer o
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bem pelo único prazer de fazê-lo e não por dever de acusar para
receber benefícios, seja de quem for; o verdadeiro acusador é amigo
dos que combatem o vício sem descanso em busca da verdade,
portanto, venham como parceiros a nós e não como inimigos.

Tomando-se por base as análises feitas ao longo desse
artigo, é importante considerar que as diversas maneiras de acusar
dos blefistas se fundamentam na “Luta pelo Poder”, o que torna
identificado os que querem errar em nome de recursos financeiros
remetidos do exterior para a manutenção do status de blefistas
profissionais.

Dessa forma então, é mais adequado considerá-los como
marxistas doentes na luta de classes. Pelas distâncias em que vivem
da realidade do mundo globalizado e dos CISJU’S a eles oferecidos
pelas comunidades das mais diversas cidades de nosso Estado.

Dessa forma, ao se reportarem as ações do sistema de
Segurança Pública do nosso Estado deveriam estar atualizados e
participando voluntariamente dos CISJU’S e do GETAC (Grupo
Especial de Trabalho sobre Assassinato no Campo) e não jogando
repetidas vezes os mesmos casos como estratégia de conseguir
espaço na mídia. Técnica própria dos doutrinariamente escravistas
dos erros existentes na doutrina Marxista que tem belos ensina-
mentos não aplicados por esses radicais de todas as horas.

Nunca é demais ressaltar que, quando se analisa a expe-
riência de vida desses BLEFISTAS, encontramos acusações infun-
dadas para esconder sabe-se lá o que.

Na verdade, na época em que vivemos, a sociedade de vez
em quando é abalada por alguns falsos defensores do direito da
cidadania plena em nome de suas próprias sobrevivências e não da
humanização do homem. Os referidos fazem sucesso na mídia pelo
sensacionalismo que oferecem com suas acusações muitas das
quais sem ética ou moral, que mesmo assim são investigadas pelas
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Corregedorias do Sistema de Segurança Pública do nosso Estado.
Pelo grupo GETAC (Grupo Especial de Trabalho sobre Assassinato
no Campo) criado por nosso Governador para atender as denúncias
autênticas com ética e justiça, alicerçada todas as investigações
em rica pesquisa na busca da verdade e da justiça e não do
sensacionalismo barato e fomentador de mais violência.

Não queremos viver em um paraíso cercado, pois ele é o
pior dos infernos. Hoje, o povo brasileiro, em especial o do Estado
do Pará, é contrário aos que utilizam o método do terror. Nós
queremos paz com eco e por ela tudo faremos em nome de Deus e
não em nome de alguns blefistas por que somente aquele que
perdeu uma perna pode avaliar a sua falta, mesmo com auxílio de
bengala, muleta, perna mecânica e de falsos humanistas.

Tudo o que queremos é respeito ético para que, juntos
como parceiros mesmo possamos corrigir os possíveis erros e
alcançarmos a paz social e espiritual.

Que Deus abençoe aos blefistas e que eles voltem a ter
ética e não voltem mais a atirar inverdades contra aqueles que estão
trabalhando com amor e seriedade, pois os fatos verdadeiros a
todos, o sistema mandou apurar com neutralidade como deve ser
uma Instituição séria.

QUEREMOS PAZ!

INVESTIGANDO COM JESUS

O Policial que inicia suas investigações pedindo a ajuda
divina de Jesus, filho do “Grande Arquiteto do Universo” (Deus),
com certeza contará com sua interminável sabedoria para ajudá-lo
a elucidar o fato criminoso.

Agradecer a ele todos os dias pela nossa profissão dignifica
nossas investigações, que trazem às vítimas a respeitabilidade à
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nossa Instituição, depositando a sua fé nas escrituras sagradas que
confirmam ser o bom profissional um Anjo do Senhor, quando
policial na busca do ideal de Justiça Humana.

Acredito em qualquer segmento da sociedade civil que
descreva a realidade social e pastoral como um Ministério. É assim
que deve investigar o policial civil, aliado aos fatos narrados, neles
envolvido, pois assim, tira um grande peso das costas ao dar
resposta satisfatória e definitiva à sociedade, ganhando vitórias
perante Deus na elucidação de crimes, passando a ter orgulho de
sua profissão.

O policial civil que em suas divagações investigativas teme
a Deus demonstra ter profundo respeito pela vida, esta, dádiva do
poderoso mestre dos mestres e somente por Ele capaz de ser ceifada
como Ele mesmo determinou e a Lei dos mortais decadentes nesse
contexto não prosperou.

Sem qualquer motivação divina o policial civil, ainda que
bem preparado, não consegue seguir seu caminho investigativo em
paz. A busca torna-se infrutífera, deixando-o aturdido, sem saber o
que houve, levando-o a exclamar outra vez surpreso, o que acon-
teceu?

Logo depois, insiste novamente na investigação, porém,
desta vez, escuta uma de nossas mensagens, divulgadas a todos os
policiais diariamente através do Centro Integrado de Operações
(CIOP), sempre às 08 horas, 12 horas e 18 horas: “Todo homem
esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade
que não proceda de Deus; e as autoridade que existem foram por
ele instituídas” – Rm. 13.1.

Na sequência o investigador, ao perceber a palavra divina,
eleva, pela primeira vez após meses, seu agradecimento pelo novo
dia. Em seguida, inesperadamente, um outro homem aparece,
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identifica-se, e diz: “Sou a testemunha ocular do caso “Y”. Daí em
diante o agente já mudou sua concepção de vida.

Não erreis para investigar, mas se errares, ao retomares o
caso agradece a Jesus pela nova possibilidade concedida quando
lhe apontou novas pistas de um caso que se mostrava impossível
de ser esclarecido.

Iniciamos em nossa instituição, lembro-me muito bem, um
trabalho de combate ao ódio destruidor de todas as coisas. Para
mim jamais se pode investigar sem se saber amar.

Deus me deu forças e, de forma enérgica, repreendi a alguns
como gestor para trazer à tona a verdadeira arte de investigar pelo
amor. Prova disso é o nosso Serviço de Atendimento Psicossocial;
o 1o Sarau; projeto Polícia Civil Criança; Prevenção com Arte
(Combate às Drogas); o Círio de Nazaré; os grupos de orações
ecumênicos; as aulas de ioga; campanhas contra Aids; alcoolismo
e outras. Também se destacam nossos convênios com a APAE,
Fundação Pestalozzi, Sociedade Protetora dos Animais, Associação
de Deficientes Visuais dentre outras parcerias que tanto têm
ajudado nas investigações de nossos agentes.

– Cumpri minha tarefa?
– Jamais!
Continuo horrorizado, porém, amparado por Jesus e

precisando de ajuda em minha caminhada cívico-religiosa – muitos
duvidaram que fosse capaz de cumprir um mês de gestão, após o
convite que recebi de nossa maior autoridade estadual –, tenho
conseguido trilhar meu caminho e superar as adversidades que se
opõem à minha administração, com a permissão de Deus e a
companhia de meu senhor Jesus Cristo que sempre esteve e estará
comigo ao longo dos meus dias. Por isso, continuarei a investigar
até quando meu superior desejar.
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Somos policiais, anjos de Deus e, em nome Dele realizamos
com perfeição nossas tarefas, o sentimos perto. Longe Dele estão
aqueles que utilizam nossa instituição para fins não lícitos, mas
que podem voltar ao criador dentro do perdão do Pai; da punição
bem aplicada e, quando possível, da volta às investigações por Ele
amparadas. Esta é minha visão.

Há vários dias eu saio para trabalhar e “Ele” me alerta:
Humildade acima de tudo leva o investigador a vencer as “picadas”
das investigações que não são reais. Fiquei pensando em como
solucionar o problema. Então perguntei ao homem: o Senhor sabe
o caminho? – mais tarde soube que vivem na maior harmonia os
que contra mim trabalham, mas que longe Dele estão; portanto
estou a salvo.

Na investigação, a especialização é a alma do negócio,
porém, se não existir vontade divina, não há o que se investigar.
Portanto, queridos colegas, antes de saírem de casa, orem ao
senhor, pedindo livramento de todos os males.

No final de qualquer prisão, desejo que não engane vosso
coração mais do que já possas ter enganado. Fomos convocados
para realizar o bem em nome Dele (Deus) e agimos sem pestanejar.
Porque aquele que ao mal se dedica, nele permanecerá, se não
arrepender-se antes do juízo final.

Não estamos autorizados por Deus, que é amor e bondade,
a ultrapassar o direito de ninguém, porque Dele provém todo o
Direito.

Oração do Policial Civil: Senhor, tudo o que é bom emana
de ti. Tu és, Senhor, com efeito, a insondável expressão da bondade.
A Polícia é um bem, um dos maiores entre todos os que inseriste
no imenso contexto da sociedade, para que o relacionamento entre
homens seja sempre sereno e respeitoso, a comunidade trabalhe
em harmonia, as tuas criaturas vivam em segurança e possam
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conservar o que lhes é mais caro – a dignidade humana da qual tu
mesmo as revestiste. Protege, Senhor, esta Instituição. Estende,
em seu auxílio, a tua destra poderosa, apoiando-a e sustentando-a
com braço firme. Mesmo diante da incompreensão, ampara a
Polícia; mesmo perante os maus e irresponsáveis que tentam
denegri-la, fazei-a prevalecer, em favor da Ordem, da Paz e do bem-
estar de todos os teus filhos.

Deus existe na investigação!

PARCEIROS DA CIDADANIA

Com certeza, trata-se de um tema polêmico. Principal-
mente porque, em nossos tempos, a parceria tornou-se a principal
ferramenta da cidadania em um mundo globalizado. Na correta
parceria a humildade é fundamental.

Por essa razão pensei, e ainda penso, ser possível, com
muita frequência no dia-a-dia da atividade policial, a ajuda de
pessoas humildes como parceiros; e temos muitos que nos ajudam
a implantar a quebra de paradigmas ultrapassados em nossa
administração. Mas também não posso esquecer que ao redor,
dentro ou fora, algumas pessoas ainda conspiram contra nossa
instituição Polícia Civil.

Há algum tempo, o nosso lema tem sido o da parceria, po-
rém para outros, este tem sido o de garantir para si um lugar no
céu através do uso de pressão; pessoas estas que somente se reali-
zam quando conseguem garantir um lugar para outrem no inferno.

Atento estou a todas as afirmativas, devidamente funda-
mentadas ou não. Mas, em minha opinião pessoal, e não pro-
fissional, a arrogância de certas pessoas que não querem a parceria
como medida de depuração, e sim o denuncismo puro e simples,
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com toda certeza, tem originado trabalho contra os atos de gestão,
perturbando os procedimentos de apuração.

Quando refleti sobre suas crenças e ideologias, segundo as
quais, a pressão é a força para as mudanças tão necessárias,
pessoalmente fiquei convencido do contrário, pois, na verdade, a
pressão é uma das razões pela quais estas pessoas não obtêm
sucesso. Elas sentem exatamente o medo de serem parceiros
(neutros) para o bem comum. No âmago, na correta visão do risco
é que está a verdadeira sabedoria do parceiro, e por isso elas não
aceitam; então, optam e pressionam.

Fico aterrorizado com a possibilidade de, um dia, alguns
dos que não querem ser parceiros na busca da cidadania plena
tornarem-se donos do poder para garantir um lugar no céu e,
aos demais, um lugar no inferno. Essas pessoas só se empolgam
com seu próprio brilho e não com o que pode ser alcançado em
parceria.

Precisamos de parceiros que observem as frutas, tendo
também o conhecimento da beleza das árvores, ou seja, que
conheçam o global para poderem falar do fracional. Parceiros justos,
perfeitos e de confiança são demonstradores de amor,
incentivadores, tornando-se parceiros ideais da cidadania.

MELHORANDO A COMUNICAÇÃO

É constante, ao debater com meus amigos, colegas e
desconhecidos, jovens ou não, questionar se entenderam o meu
ponto de vista sobre o assunto tratado. Imediatamente afirmam
que sim. Contudo, ao tentarem reproduzir minhas ideias, percebo
que o feedback não foi perfeito, trazendo, portanto, uma barreira
na comunicação de forma inevitável para aqueles.
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Percebo, no dia-a-dia das pessoas dentro ou fora da
instituição policia Civil, essas barreiras e isso reflete diretamente
no tratamento aplicado ao nosso principal cliente: o cidadão.

As pessoas não aceitam admitir que não sabem nada uma
das outras, por vergonha, medo ou preocupação. Tenho dito não
ser possível, nos dias de hoje, a existência de tantas barreiras, pela
falta de humildade, na comunicação entre as pessoas, prin-
cipalmente entre os meus amigos e colegas. Estes bloqueios existem
em pessoas que nada pagariam para firmar um pensamento
contrário, trazendo, assim, novamente à discussão o tema abor-
dado.

Pessoas impacientes, por natureza ou por estresse (pes-
soal, social ou laboral) não conseguem a tranquilidade suficiente
para solicitar uma nova explicação sobre a mensagem. Logo
afirmam: “Tá bom, já entendi tudo”. Só que, na verdade, nada
entenderam e assim causam ineficiência no dia-a-dia do atendi-
mento ao nosso cliente, o cidadão que procura nossas unidades, e
as nossas investigações que, com isso, acabam sofrendo com
boletins de ocorrência imperfeitos, deficientes na interpretação dos
fatos narrados isso nos traz, por consequência, um número exces-
sivo de reclamações por parte de nossos clientes no atendimento
recebido em nossas delegacias.

Quando a pessoa, policial ou não, deixar de compreender
qualquer coisa a sua frente, já decorridos dez (10) minutos de
iniciada a transmissão da mensagem, tenha certeza que somente
por exceção conseguirá compreender o restante, seja de uma
palestra, filme, programa de TV, etc. Pois normalmente nada poderá
entender até o final da comunicação iniciada.

Por isso, e contrariando os paradigmas existentes, resolver
promover, no âmbito de nossa instituição, o curso melhorando a
comunicação no trabalho do que, sob a coordenação de uma
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psicóloga, aborda os elementos da comunicação, suas barreiras e
distorções. Trata-se de uma busca do “saber falar” e do “saber
ouvir”, as várias formas de comunicação para a eficiência do
feedback. Para a investigação policial e para a diminuição na
diferença de status hierarquizados de nossa sociedade.

MARIA GLOBALIZADA

Sem você, Oh! Maria globalizada, o homem não teria
evoluído. Tu o trouxeste à realidade, por via de teu alimento de
cidadania, e assim ajuda a pagar e a diminuir o desaparecimento
da morte desnecessária ao mundo da norma material, por força da
vontade da sociedade organizada que acredita em teu santo nome
na busca do amor, pela fé que move montanhas quando o entu-
siasmo é verdadeiro entre os homens.

Então, com uma conhecida e sombria força de exclusão
social, a morte oriunda das normas da sociedade viva, está,
porém, como uma tocha de fogo santo, grande luz de amor
fraterno combate este mistério para que ela, envolvida pelo
sagrado homem de bem, testemunhe que somente o amor
desperta e cria entusiasmo para viver e não morrer pelo silêncio
firme das sociedades que, um dia acredito, pela globalização de
teu nome, falarão a mesma língua, todos se entendendo no amor
de Cristo.

Coloca-se, assim, fim ao maior mal de nosso tempo, ou
seja, o mal da alma que faz como parceiro o mal social, que para
sobreviver, minou as bases do amor fraterno entre duas forças
inimigas: o capitalismo selvagem e a sociedade excluída.

Ora, a verdade da humanidade globalizada é a marcha
eterna em direção à cidadania plena para todos, no amor de Cristo
teu filho. Eis a concepção que prevalece em nossos dias modernos,
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apoiada na natureza humana e não no princípio evolutivo do capital
selvagem.

Contudo, a surpresa aumenta quando em pleno mundo
dito globalizado para alguns, outros não sabem ainda nem ler e
escrever. E aqueles querem aplicar para esses o impossível de se
realizar via goela abaixo, por acharem que o que é moderno para o
capital, é também real para o excluído. Mero engano de idealistas
radicais que pregam a luta armada por pressão social, quando o
amor fraternal resolve o problema sem necessidade de violência
entre todos nós, como bem nos ensinastes. Isto é o que tento fazer
no meu social, convencendo que outros venham depois de mim e
o façam melhor do que eu na consolidação do bem em minha
instituição Polícia Civil.

Tenho por família toda esta corte celeste de bons policiais,
entretanto, é o produto dos elementos terrestres fecundados
pelos vícios da sociedade sem alma que denigre parte de nossa
tão sólida imagem do bem que jamais perderemos. Queiram eles
ou não.

Sei perfeitamente que fui solitário e muitos escureceram o
céu contra mim e meus colegas de equipe. Mas posso afirmar a ti,
mãe querida, que embora o céu tenha mudado de cor em seu
aspecto e a terra de lugar, não tenho medo. Portanto, as mudanças
na busca da cidadania plena irão continuar. – Então, adiante
senhores do bem! Porque o Senhor é o nosso mestre e com ele,
seja para onde for, O seguiremos.

Não eram só estas as novidades da nossa instituição Polícia
Civil. Porém, trata-se das mais importantes, pois, do dia para a noite,
todos ficaram maravilhados por estarem conosco na busca de sentir
deus tão perto dos nossos corações.

Sei quem são os feiticeiros que querem acabar comigo.
Todavia já os perdoei por autoridade superior (Deus), pois não
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combaterei mentiras de amigos traidores, verdadeiros aventu-
reiros, porque em meu Deus não há espaço ao desamor.

Por tanto, o meu Deus, que é substância indivisível, e que
tem por número a unicidade do amor, nada deixará acontecer de
mal à chama divina do amor policial por Maria.

TOLERÂNCIA ZERO

O Estado que o leitor tem em mente se parece com uma
ficção. Na cruz, diante da multidão, embora inconsciente, Jesus
afirmou a falência do Estado ao Pai, quando em alto de amor lhe
rogou: “Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem”.

Em pleno ano 2000 da era cristã, encontramos mais uma
vez, pelo egoísmo humano, obstáculos pesados para a conquista
do sentimento de tolerância, na busca do amor ao próximo diante
de todos os Estados globalizados.

Ser tolerante é ser respeitoso às opiniões contrárias às suas.
É aquele que perdoa, que sabe desculpar e suportar com paciência
impulsos do mundo interior, dominando assim as correntes da vida.

A verdadeira tolerância é sempre uma exteriorização, e não
uma interiorização de atos. Qual será a dificuldade para efetuar-se
o bem? Será a falta de trabalho ou a falta de dedicação de muitos
ao grupo social na prática da tolerância pela humildade, simplicidade
e serviço? Tudo isso se consegue através da orientação de amigos
que colhem os frutos de uma vida, realizando seus desejos  pela
prática do amor tolerante.

Assim como em qualquer país, no Brasil, em especial no
Pará, os tolerantes são uma minoria que dá a outra face sem
mostrar sua outra cara. Nos moldes da palavra divina de igualdade
e paz, por via da solidariedade.
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Gostaria de deixar aqui registrada minha alegria ao perceber
que, para se proteger dos não-tolerantes, é preciso apenas orar e
vigiar, numa linguagem simples e objetiva, contra aqueles que
querem destruir, desunir, dominar, provocar e manter distúrbios
na busca da manutenção do status.

É preciso ter consciência de que nós fomos feitos para a
vida, e não a vida para nós. Portanto, não podemos desprezar a
caridade material como consolação aos infortunados. Ser toleran-
te é realizar todo e qualquer serviço de caridade desinteressada-
mente, e principalmente no seio da própria família e seus valores.

É possível tolerar os não-tolerantes. Necessário se faz
apenas que os respeitemos nas lutas de cada dia, em nome do amor
e da verdade pura de Deus.

O ser humano evolui, de forma gradativa, na busca de sua
herança divina. E essa evolução, na verdade, é a busca da escada
infinita do verdadeiro amor, tendo o perdão ao antigo malfeitor
como ponto de partida.

A evolução de um tolerante é a confirmação de que nenhum
humano é causa perdida, competindo a nós a responsabilidade de
trazê-lo à visão da cidadania plena.

Para falar com Deus é preciso apenas falar com o coração e
não com a obsessão.

COMUNICACÃO

Comunicação pressupõe troca de experiências e de ideias.
Em debates, entrevistas, seminários, encontros, reuniões, ou até
mesmo numa simples conversa, ela é prática das mais importantes
recomendações para os dias de hoje, em qualquer área de atuação.
No mundo policial representa a comunicação um assunto a ser
executado com grande intensidade no relacionamento entre os
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profissionais da área de Segurança Pública. Especialmente com o
cliente (o povo), pois ela enseja arejamento nas investigações e
favorece a participação comunitária voluntária, o que proporciona
a renovação de dinâmicas de nossas ações operacionais, para a
prevenção ao crime.

Esse foi o propósito do projeto “MELHORANDO A COMUNI-
CAÇÃO” implantado e executado na Polícia Civil quando estive na
direção geral daquela Instituição.

Os diálogos suscitados na preparação, execução e divulga-
ção dos ensinamentos, seguiam linha bem definida de oferecer
elementos de interesse para o policial interna e externamente, para
a instituição e para a sociedade organizada tão sofrida por falta de
uma boa comunicação ao ser recebida em um ambiente policial.

A experiência que o projeto (MELHORANDO A COMUNI-
CAÇÃO) transmitiu aos policiais e a sociedade, foi de uma grande
riqueza que não poderia ter sido extinta. Estando aí o motivo do
retorno às reclamações ao atendimento do cidadão comum.

Naquele projeto, o policial com dezenas de ações partici-
pativas no grupo de trabalho na melhoria da comunicação, tornava-
se um orador extremamente solícito com todos os clientes entre-
vistados. Que somava o seu atendimento com sua participação e
colaboração nos principais detalhes para a elucidação do fato
criminoso, dando assim apoio e estímulo ao policial em suas inves-
tigações.

Com a expectativa de estimular e consolidar o diálogo como
fonte de unificação natural entre sociedade e Instituição Policial é
que reapresento a necessidade da volta imediata dos projetos:
Melhorando a Comunicação; Acadepol Itinerante, Polícia Cidadã,
Prevenção com Arte; Decrif Itinerante, Identidade para todos,
Meninos da Polícia Civil, Natal para Todos, Dia das Crianças, Dos
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Pais, Mensagem aos aniversariantes, Visita ao Lar, Visita Hospitalar,
Acompanhamento Social, Ajuda Funeral e Sopão (reunião de todos
os policiais e demais servidores em comunicação franca e aberta
com o delegado geral, sem hierarquia, para solução de problemas
internos da Instituição).

HISTÓRIA DA INSEGURANÇA

As nações desenvolvidas, no que concerne à segurança
pública, contrastam com o Brasil por uma interpretação histórica,
que não escapa de uma constatação desalentadora, se continuar
como está. Após muitos anos, estavam elas como hoje nos
encontramos, cada uma, dentro da sua própria realidade; adotou
perante a sociedade a transformação das Instituições através de
uma mudança cultural e social focada no humanismo, como ponto
de partida.

Parte de seus policiais àquela época, como nos dias de hoje
entre nós, era de homens cujas posturas inadequadas para lidar
com numerosos problemas sociais e pessoais, repercutiam negativa-
mente sobre o todo institucional. Isto é, o próprio contexto histórico
incentivava as distorções do sistema.

A atual inadequação das nossas Instituições de Se-
gurança, é sequela em grande parte da má interpretação, por quem
de direito (Legislativo, Executivo, Judiciário e a sociedade em geral),
segundo a qual todos que habitam a terra estão no mesmo
momento histórico. Mas, isto não é verdade. Pois a atual realidade
das polícias dos países do mundo desenvolvido, só é aplicável à
nossa, se conveniente para o momento efetivo em que vivemos.

Dentro da melhor expectativa, somente dentro de 20 ou
30 anos é que poderemos nos igualar àqueles países. Caso nossas
políticas públicas no campo da educação e desenvolvimento
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humano tenham o êxito que esperamos. Pode parecer pessimismo,
mas é a pura realidade. Muito embora o dia de hoje seja o mesmo
em quase todos os países do globo terrestre, há muita diferença
entre tempo cronológico e histórico propriamente. Ainda que seja
no mesmo ambiente tecnológico que desejamos usar como solução.

A inadequação que nos vivemos ameaça a todos e induz a
levantes, desobediência, quebra de hierarquia e descrédito da
disciplina das Instituições Públicas como um todo, e não apenas de
segurança. O que não pode mais acontecer é as autoridades agirem
unilateralmente, quando seus interesses partidários e não os da
sociedade são ameaçados. É isso que está degenerando a credi-
bilidade das Instituições de nosso país. Ou seja, dispomos teorica-
mente de uma Constituição-Cidadã, mas a prática democrática vem
ainda a reboque dos acontecimentos.

Essas interpretações errôneas do nosso dia a dia, são
semelhantes às dos países desenvolvidos há 50 ou 60 anos atrás,
como é o correto. Tal falta de percepção brasileira atual, equivocada
ao se imaginar vivendo hoje o mesmo horizonte histórico do mundo
desenvolvido, é o motivo real da reação cada vez mais violenta que
estamos vivendo. Por erro de quem não quer ver, às vezes. Eis aí o
motivo de tanta maquiagem da Segurança Pública de nosso país,
aplicada por parte dos donos do poder sem perceberem eles que
Segurança (no seu mais amplo significado) tem início, meio e fim.
Além do que ela dever ser igual para todos e a serviço de todos.
Podendo, inclusive, ser copiada nos aspectos positivos de outros
povos. Desde que avaliada a fase histórica em que vive ou viveu
cada país.

Por não conseguirem observar tais fatores, os donos do
país estão frustrados ou esmagados pelo momento complexo que
vivemos em virtude do ritmo da mudança necessária para ade-
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quação das Instituições da área de Segurança, pelo aspecto hu-
manizador das Instituições, em todos os sentidos e não da decisão
política.

A integração, como tenho afirmado diversas vezes, seria a
“bola da vez”. Caso já tivéssemos realizado o dever de casa do
momento histórico da humanização, pela qual todas as nações
desenvolvidas tiveram que passar previamente. Fonte preparadora
e espiritual das instituições sociais para cederem sem traumas
direitos a outras instituições, e aceitarem novos encargos. E vice-
versa. A integração institucional, no momento final do processo,
corretamente implantada, conduziria à unificação desejada pelo
mundo global. Não como se pretende em nosso país, de forma
precipitada e sem tempo de maturação necessária.

Não vejo como possibilidade real, para o momento, a
unificação das polícias sem os passos da humanização pela raiz, a
seguir a integração rápida e contundente, para as minorias privile-
giadas e desestabilizadoras da paz social. Finalmente, a unificação
natural e desejável dos fatores históricos, como aconteceu com
tantos outros países, cada um dentro da sua realidade social.

Estou profundamente cético, a esta altura, quanto à
possibilidade das nossas instituições de Segurança Pública,
responsáveis como todos nós, pela promoção do desenvolvimento
e da paz, poderem absorver a unificação algum dia, sem antes ter
cumprido o percurso necessário diante dos enormes desafios
impostos pelas mazelas sociais.

A maior prova do fator histórico na condução modificadora
da sociedade, no seu tempo certo, é que as Instituições dos países
desenvolvidos estão cada vez mais fortes, porque interpretaram
suas mazelas no tempo correto. Como fato de sua própria história
e não da alheia. Enquanto que as nossas instituições, cada década,
têm diminuído significativamente, por tentar copiar modelos



68

POLÍCIA CIDADÃ

externos não condizentes com a nossa realidade histórica, social e
econômica.

Temos que procurar soluções para que, coletiva e solidaria-
mente, possamos passar o poder para novos atores sociais, na
busca da justiça e da paz. Através de análises profundas do
momento em que vivemos, tal como foi vivido por outras nações
há décadas atrás. Quando elas estavam em nosso atual estágio na
área de Segurança. Aí sim, com muita cautela, observar as saídas
encontradas e aplicá-las à nossa realidade, na forma mais moderna
possível e benéfica para todo o povo brasileiro.

Para tratar da Segurança Pública no Brasil é essencial a
participação de todos, inclusive de estudiosos das ciências
humanas, em fóruns, simpósios, cursos acadêmicos que congre-
guem estados, ONGs, centros comunitários, policiais especialistas
em permanente intercâmbio técnico-científico.

A crescente onda de greves na área de segurança está
principalmente na falta de alicerce, em especial, o alicerce vocacional
de bem servir por amor à Cidadania. Como agem, exemplarmente,
os autênticos voluntários sociais. Cada qual na sua missão,
independentemente de salários. Sem confundir nunca a realidade
do desemprego e baixa remuneração, o que estamos afirmando é
que as vias de entendimento para os profissionais de segurança
pública não se limitam meramente à questão salarial, mas a par
disto, também os fundamentos essenciais da vocação policial. Em
suma, ser policial pressupõe um compromisso com a sociedade
que se deve defender e não um emprego como qualquer outro. É
preciso que os mandatários entendam isto, pois as reivindicações
são justas, mas os pescadores de águas turvas não perdem
oportunidade para a desmoralização do sentimento vocacional que
anima a instituição. Há várias formas de a sociedade reconhecer
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estes valores do Bem-Comum, que não apenas um contracheque.
Greves devem ser aceitas como consequência da não observância
de fatores históricos, que levaram a isso e que devem inspirar a
reflexão e a colaboração de todos e não só dos governos.

MARIA

Deus todo-poderoso, que é a Sabedoria eterna e imutável,
e a Inteligência Suprema, trouxe pela fé que move montanhas,
entusiasmo verdadeiro para todos os mortais com a prática das
suas virtudes de mãe. Sem você, Oh! Maria o fazer o bem pelo
único prazer de fazê-lo, seria um dever; o sábio não teria amigo e
ninguém para observar seus preceitos. A alma seria mortal; o vício
com descanso eterno, aos outros faria respeitar suas leis; à sorte
não poderia ser resignada e a luz da sabedoria não se conservaria;
A honra aos pais pura fantasia, aos velhos exclusão, a juventude
jamais se instruiria e a proteção à infância não existiria; Amar a
família e acatar as leis, erro puro; reconhecer o amigo como teu
outro eu, só por desgraça e três vivas aos falsos; sê indulgente com
o erro é errar de novo; a paixão dominaria a todos; escutar jamais,
falar sempre, agir nunca; as injúrias não seriam esquecidas; não se
daria o bem como prêmio ao mal; abusaríamos da força e da
superioridade; sem conhecer os homens e nem a si mesmo, pois a
busca da verdade não seria justa e a ociosidade a preferida, o
homem não teria evoluído. Tu o trouxeste à realidade, por via de
teu alimento de cidadania, e assim ajuda a pagar e a diminuir o
desaparecimento da morte desnecessária ao mundo da norma
material. Então, com uma conhecida e sombria força de teu amor,
o justo por equidade passou a sustentáculo do gênero humano;
cativado de todos os corações; viventes entre débeis que agrade-
cidos alimentam e sustentam a bondade; dos modestos que
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perdoam as injúrias e conquistam amigos como uma tocha de fogo
santo do amor de Cristo, teu filho.

QUESTÃO DE VOCAÇÃO

Antes de qualquer inferência filosófica, no campo da
Cidadania e Segurança Pública, é necessário levantar como
preliminar, a necessidade de procurar compreender o cenário que
aí está e do qual, apenas alguns são protagonistas. A criminalidade,
em todo mundo, vem crescendo em diferentes esferas e o aparelho
do Estado-Nação, se vê atônito e às vezes atabalhoado. Há cidades
efetivamente com números de assassinatos alarmante. Estamos
assistindo em algumas unidades da Federação, ações que causam
perplexidade e retrocesso em relação a resultados anteriormente
alcançados. Dentre as vítimas se contam também profissionais de
segurança pública, que impossibilitados de comunicação a nível
interpessoal e com o escalão superior, são levados às vezes a práticas
condenáveis.

Pensam tais agentes estarem agindo de acordo com a lei,
induzidos, por alienação, a repetir o passado, manipulado e apro-
veitado pelos que almejam o regredir da cidadania. Porém, as
sementes do bem e da inovação corajosa semeada se encarregam,
com o passar do tempo, de destruir a contra renovação das nossas
instituições corporativas. Pois, há de prosseguir a cidadania, para
o bem de todos.

As delegacias de polícia vivem abarrotadas como se
cadeias fossem. Trata-se de uma anomalia, que o cidadão da rua
quieto no seu conforto ou apenas reclamando quando lhe pisam
o calo, nem quer saber. No entanto, é sintoma alarmante da
patologia social que se alastra. Sabe-se da importância da
Segurança como responsabilidade de todos e da Teoria do Estado
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Democrático. Mas, a vítima de um marginal não está interessada
nos tratados jurídicos e nos problemas internos das polícias no
momento de seu suplício. Muito menos há de se interessar pelo
prestígio particular de quem quer que seja. Ela, a vítima; quer,
em primeiro lugar, sua vida e integridade física e patrimonial.
Depois, os agradecimentos ou reclamações quanto ao atendi-
mento oferecido.

O Trato da Segurança Pública reclama inovação e defen-
sores de ideias, que vão desde colocar as relações humanas como
ponto de partida, até a seleção de homens e mulheres engajados
no policiamento por um critério vocacional efetivo. Onde os direitos
humanos brilhem em alta consideração. A necessidade de parceria
verdadeira com a sociedade, o apelo à responsabilidade pública na
prevenção da violência e do crime é problema de todos. Para que
se possam diminuir os problemas, tenho convicção de que a vocação
do policial em bem servir à comunidade deve ser o primeiro
requisito de admissão de agentes de segurança, e, sobretudo de
progressão na carreira. Não se trata de um emprego como outro
qualquer. Só com essa exigência, pela sociedade, seremos capazes
de modificar a tendência declinante da credibilidade da instituição
policial e imunizá-la contra interferências indevidas.

Tarefa difícil, mas não impossível, se se estimular essa
vocação, quando haja manifesta vontade política emanada da
própria população em apoio aos bons profissionais de segurança
pública, uma doutrina de segurança cooperativa e solidária. A
verdade é que o fator vocacional em segurança pública, neste e
noutros países menos desenvolvidos socialmente, sempre foi
tratado como coisa menor, senão ridícula e desnecessária. Principal-
mente quando conflita com interesses pessoais e políticos que, a
qualquer custo, querem preservar.
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Elementos vocacionados para trabalho em equipe buscam
melhor servir ao público, já os ambiciosos e famintos de poder
buscam apenas se servir das instituições públicas. Informações
fragmentadas, colhidas na imprensa e opiniões desconexas partindo
de todos os lados, acabam por criar falsa impressão de que os
possuidores da vocação natural compactuam com a falta de ética e
responsabilidade para com o povo. Que em áreas outras de ativi-
dades pode contar com o suporte de centros de pesquisas universi-
tárias e vasta produção intelectual, tecnológica e doutrinária.

Buscando amenizar a falta de vocação, pode-se parcial-
mente adquiri-la com o profissionalismo bem aplicado, quando o
policial é rotineiramente atualizado, como fazíamos com a
ACADEPOL volante. Na busca do caminho certo que é a criação de
mecanismos como humanizar primeiro para depois reestruturar.
Reafirmando, a partir daí a responsabilidade de todos na busca da
paz social. Donde começam as dificuldades, pois para isso há
necessidade da participação comunitária. Verdadeira e não de
grupelhos, em visita nos centros comunitários.

Nestes últimos anos, em equipe, mudamos a face da polícia
diante das demandas sociais. O perfil idealizado e implantado
mudou o relacionamento do cidadão policial com o policial e deste
com o cidadão comum, a partir de trabalho humanístico implan-
tado nas atividades de polícia por psicólogas especializadas, tudo
mudou. Todos mudaram. O povo captou a nova intenção inclusive
no atendimento. As cadeias ficaram pequenas e aumentaram as
informações sobre segurança, o índice da criminalidade e violência
baixou relativamente, com decréscimo acentuado em homicídios
e ações de jovens excluídos.

As organizações não governamentais cresceram e, se
fortaleceram. Mas, a legislação da gestão de conflitos e procedi-
mentos penais não mudou. Já nossa Polícia mudou por algum
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tempo em planejamento estratégico e operacional. Deixou de lado
o amadorismo. Porque polícia que deixa de fortalecer a formação
técnico-profissional perde crédito. Polícia que retrocede na política
salarial desvaloriza seus recursos humanos, e desacreditados, corre
risco de falar só. Polícia que retroage na assistência psicossocial
aos seus quadros, que carece no mínimo necessário para cuidar de
si mesmo, comete suicídio.

No Estado paraense, graças a Deus; o Dr. Almir Gabriel,
determinou políticas públicas voltadas para a construção da justiça
e da paz social. Seu pensamento político foi perfeitamente
transmitido, entendido e assimilado por todo o corpo institucional.
Todavia, uma praxe de remar contra a corrente – muito bem
elaborada – fingir acatar a orientação, mas aposta que o tempo
leve a retroceder ao “status quo” anterior.

Uma cultura humanista, cuja maior produtividade exige,
sim, uma vocação do profissional. Esta ação concreta em nosso
Estado, já promove substancial mudança na Educação do Profis-
sional de Segurança Pública para o exercício da cidadania. Mas,
não no seu desejo e perfil pessoal. O modelo em prática passou a
possibilitar o conhecimento compartilhado e o despertar de uma
consciência crítica de alguns membros das instituições contri-
buindo para que os profissionais de segurança do cidadão possam
em parte prestar, de forma eficiente e eficaz, o papel social do
qual são incumbidos em uma sociedade democrática. Sem ranço
do tipo: quem é o melhor perante a sociedade. Porém, esquece-
ram-se das demais categorias no fator integração. Por falta de
aviso não foi. Mas ela chegará a eles, se as ações benéficas do
governo sério do nosso governador tiverem continuidade por seu
sucessor.

Profissionais de psicologia e psiquiatria consideram o
estudo da vocação e da ética de fundamental importância para as
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atividades de segurança do cidadão, em virtude de sua conduta
ser exercida sobre o pressuposto de uma conduta ética sólida,
tanto profissional, como de servidor público. Vocacionados e hoje
esquecidos, os ensinamentos éticos ministrados a nossos profis-
sionais de Segurança do Cidadão – desde o tempo da Revolução
Industrial  – têm como objetivos: Capacitar ao bom relacionamento
no trabalho e na sociedade, compatibilizando seu comportamento
profissional com os objetivos da instituição; Desenvolver valores
éticos e morais, principalmente na defesa dos direitos do cidadão;
Perceber a “visibilidade moral” da polícia, dando importância ao
bom exemplo; Criar condições para que o aluno perceba a vocação,
via visão pedagógica, ao antagonizar-se aos procedimentos do
crime; como elemento primeiro a ser reconhecido na busca da
cidadania, dimensão primeira da sua razão de existir para a pro-
teção da sociedade que tanto ama.

De Deus vem à vocação dos verdadeiros policiais que
através dela comprometem a própria vida em favor da sociedade.
É na verdade o compromisso assumido em prol dos demais irmãos
que querem viver dentro do ordenamento social. Por isso, todo
policial tem verdadeiro compromisso com o amor acima de tudo,
não existindo de forma alguma a possibilidade da existência de se
ser policial pela metade.

QUERO SIM

No exato momento em que escrevo ainda me sinto abalado
pelas trevas do horror que se abatem sobre mim por ter tido a
coragem, com a participação ativa da equipe que tive a honra de
coordenar, em quebrar um a um os paradigmas perigosos da
instituição policial civil, que entristeciam o povo paraense. Em que
pese às resistências de alguns, dos que hoje retornam ao passado
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que ajudamos iniciar a sepultar, saboreando o isolamento daqueles
abnegados de ontem.

O triste da atual situação não está só no presente momento
em que nos encontramos, mas principalmente no “STOP” do
resgate da cidadania diante da nossa instituição, bem como no calar
sim, de quem reconhece o fato, mas demonstra não ter vontade
de revertê-lo com novas opções. Portanto, fica a população à deriva
por capricho de uma vontade privilegiada.

Usei recentemente, por não conseguir falar com quem de
direito, para um Secretário de Estado, uma velha frase de uma
brincadeira do meu tempo de criança: “pira paz, não quero mais”.
Agora, todavia, quero mais sim! Por motivo de anseio de mais
cidadania, mais coragem na volta urgente da racionalidade ao
trabalho do policial. Mais postura; mais produtividade, com um
mínimo de restrições e um máximo de concórdia, estímulo e
incentivo.

Penso que somente agindo assim, toda a transparência
humanista da instituição virá à tona outra vez. E aí, à vontade de
crescer, inovar e se desenvolver irá se tornar realidade fortalecida
e fecunda, derrotando o pesado espírito de tristeza que voltou a
imperar sobre a sociedade com relação a atual performance da
polícia civil. Prova maior está na instauração de um caricato
inquérito policial, atípico, isto é, sem que o fato imputado se
constituísse em crime. Esse inquérito foi tombado para nos calar
diante de retrocessos evidentes, contra os quais revoltamo-nos,
todavia, sem o eco esperado. Felizmente, prevaleceu à coerência e
a justiça e esse malfadado inquérito foi trancado judicialmente por
falta de amparo legal!

A Bíblia, com sua sabedoria divina, ensina que uma casa
dividida não pode subsistir. No novo rumo que as coisas tomaram,
o que mais chamou atenção, internamente, sem atenção do público,
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foi o tripé idealizado para suprimir a saída de uma equipe unificada
em ideais e que inovava, porém incomodava aos descompro-
missados com a nova ordem emanada do Chefe do Poder do Estado,
e, aos que temem sombra.

Toda casa mal dividida em alas não dura muito tempo, pois
os conflitos de interesses corroem a todos, e os adeptos que muito
festejam a volta do antigo padrão, para dar azo às ambições
pessoais, em detrimento do todo, acabam brigando entre si.

Este exemplo revela com especial eloquência as dife-
rentes posturas de cada um com poderes iguais, escolhidos para
substituir uma equipe afinada com a sociedade, com a mo-
dernidade, e principalmente com a independência administrativa,
sem submis-são nenhuma, quando a lógica do Direito aponta ao
verdadeiro “patrão” do servidor público: o Povo. Assim, portanto,
em nossa administração, o coordenador tinha diante da sua equipe
três vezes mais o dever de provar ser criativo, competente e
consciente de suas decisões, que não precisava do “colegiado”,
que ia em cima quando discordava, findando a decisão ir para o
voto.

Aquela equipe cidadã ressalte-se, além de possuir uma
natureza privilegiada, provou que também era capaz de produzir
no meio policial, uma intensa riqueza cultural na música, literatura,
teatro, amizade desinteressada, com socorro urgente, psicológi-
co – setor psicossocial, financeiro, hospitalar, ecumênico, além de
gerar atletas que hoje vão muito além do tiro ao alvo, pois tratavam
dos nossos jovens excluídos, associando-se a entidades filantró-
picas, também no combate às drogas – projeto prevenção com
arte e orientar grupos de crianças ao escotismo – projeto meninos
da polícia civil, coisas testemunhadas pela população paraense, hoje
extinta ou em fase de extinção, sem se falar no canil doado pelos
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criadores de cães, totalmente destruído, assim como as salas da
cidadania todas abandonadas.

Provaram também tornar possível mudar posturas tradi-
cionais, como o traje inadequado, para um tão sofisticado quanto
o forense e de manter ambiente de trabalho como se empresas
inovadoras fossem.

O sonho tornado realidade pela equipe que coordenamos,
democraticamente, não pretendia omitir nossas mazelas sociais
de caráter interno e externo. Ao ressaltar a humanização como
ponto de partida para a reestruturação da instituição, ela pretendia
renovar, como renovou nossos anseios coletivos na forma mais
democrática de uma luta por melhores salários e condições de vida
da categoria policial, quando se está no comando buscando
caminhos na direção de um país mais justo e feliz, por seus guardiões
da lei, na demonstração de competência em todos os leques, de
uma boa administração para nossa população, pelo que seríamos
devidamente reconhecidos em nossos direitos e elogiados em
nossos deveres, o que tornaria desnecessário o radicalismo de
certos oportunistas, que nunca entenderam que é daquela postura
que precisamos.

Para aquela, necessitamos retomar dentro da instituição
o fator solidariedade e esperança, independente de quem quer que
seja.

Com humildade, devemos reconhecer nossos erros e
corrigir a todos e não por omissão incentivá-los. Pois quem ainda
não errou? É o momento de voltarmos às origens e continuarmos
aprendendo com os erros da vida e a beleza da natureza, pois com
toda certeza a folha de uma árvore queimada pela seca, inicia sua
recuperação à primeira gota de água da chuva. Nossa solidariedade
e esperança institucional há de ser como essa folha, se mudarem
de opinião.
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Meus pais tiveram muito trabalho para escolher meu
nome. Não é justo que depois de todo esse esforço de família,
sem motivo, por alguns de nossos pares, sejamos tratados como
alguém que agiu de forma abjeta, vil, à frente da instituição
policial, coisa que jamais aconteceu. Pelo contrário, chegamos a
elevar o nome da instituição ao mais alto grau de credibilidade,
fato amplamente reconhecido e divulgado. Será que tudo isso se
dá por termos combatido interesses escusos? Quero apenas ser
tratado pelo meu próprio nome, pois por ele tenho minha indivi-
dualidade considerada. Por ele minhas preferências são devida-
mente respeitadas. Com direito aos elementos de cidadania, como
não aceitar ser apenas mais um, no trato da coisa pública. Desejo
hoje aos que se revelaram ser meus falsos amigos, ontem meus
colegas de trabalho, sob minha coordenação, que tenham, aliás,
alguns podem voltar a ter, o mesmo nome. Uma vez que o policial
tem que ser tão exclusivo ao bem servir quanto a sua persona-
lidade convenientemente usada, a cada perfil escolhido para ser
administrador “sempre disposto, a vestir a próxima camisa sem
manchá-la ou deixar-se envolver pelo poder”.

Para poder ver o sol nascer, como um verdadeiro irmão
que não teme a outros irmãos, como sombra de um imaginário
poder paralelo, é necessário que se tenha humildade suficiente para
compreender o caráter transitório das coisas, consoante os ensina-
mentos superiores e verdadeiros da “arte real”.

A VIOLÊNCIA POLÍTICA NA SEGURANÇA

O cidadão sofrido que luta contra a violência, está aflito
com os atos simplistas em forma de políticas de Segurança no
Estado Brasileiro. É possível que se trate de um processo perigoso
de privatização de parte da segurança pública, pois é evidente o
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extraordinário aumento dos sequestros, atentados, assaltos e
execuções. Muitos desses atos são perfeitamente controláveis
com técnica apropriada e simples de aplicar. Será que não há
algo mais profundo, que está recebendo doses elevadas de estra-
nha facilidade para o crescimento das empresas especializadas
no assunto?

Até hoje as afirmativas de que as instituições policiais
permanecem um mistério, se reforça, na medida em que, os
Governos atingidos por meio de bombas de efeito retardado, das
mazelas sociais, não veem assumindo de forma satisfatória a sua
parte em todo esse quadro nebuloso em que se encontra nossa
Segurança Pública. Deixando que interesses privados dentro da área
respondam pelas autoridades as indagações de determinados
setores da sociedade. Não bastasse isso, as polícias também são
vítimas de estranha frente de enfraquecimento de seus atos legais,
recebendo como prêmio o aumento, das ameaças, dos atentados,
do crime organizado, do narcotráfico, de setores corruptos, e de
determinados interesses políticos, o fato é que existem evidências
suficientes que indicam algo mais que mera coincidência, na luta
para o enfraquecimento das Instituições Policiais.

Essas evidências sugerem que as polícias do Brasil correm
sério risco de passar por um processo de pseudo-avanço de suas
estruturas e forma de agir. Na verdade, o caos sob o disfarce de
ações progressistas atingiu nas últimas semanas outros brasileiros,
que serviram como combustível ao possível projeto da privatização,
com suas mortes previsíveis e, portanto, evitáveis, como bem afirma
nossa pastoral da terra.

No campo político, o assunto é apresentado disfarçada-
mente como a fisionomia da deterioração da autoridade policial,
da própria presença do Estado e da falência da segurança pública.
Por isso criminosos e corruptos sentem-se à vontade para agir
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impunemente contra qualquer um que atrapalhe seus interesses,
em virtude da visão míope de certos detentores do poder.

As falácias de falência da segurança pública e do enfraque-
cimento das autoridades governamentais são armas utilizadas por
pessoas de dentro e de fora dos governos, que só servem para
beneficiar a iniciativa privada em questão de segurança. O que fal-
ta às polícias, não são novas estruturas que surgem com a evolução
cronológica no momento certo e, sim, atualizar-se ao novo.

Não há melhor momento para fiscalizar o terror da violência
a que estamos assistindo, implementando ligação direta entre o
atual modelo estrutural de segurança pública, retirado lenta e
propositadamente de suas funções e responsabilidades nas áreas
dos direitos sociais, com os serviços prestados pelas relações de
mercado. Fortalecido pelo clima plantado de dissolução e de
desagregação das instituições policiais o que traz, como conse-
quência imposições da força e da violência, o que com toda certeza
é uma ameaça a todos nos.

A alienação quase imperceptível que vem atingindo a
função de segurança pública sustenta a indústria da segurança
privada que é o setor que mais cresce no Brasil. Passando, portanto,
a segurança a ser um privilégio de poucos.

Para além da política pública de segurança do Brasil, existe
um cidadão sofrido. Na integração das instituições policiais... um
cabo, soldado, investigador e nas autoridades executivas. A pos-
sível maquiagem. Até quando do problema? E de lá volto para
pedir resposta. Eles me responderão. Que resposta? Respondo
com honestidade: há um delicado abismo hipnótico da desordem
piando por todos os lados, contra o qual lutei. Ficamos nos de-
frontando. Então respondi – é preciso não ter medo de criar e de
recuar.
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Atento à organização dos acontecimentos orquestrado
num longo esquema temporal contra todos nós. Por devoção ao
povo, das instituições policiais, eu os combato.

ATRASO

Apesar de seu desenvolvimento recente, a segurança
pública no Brasil, ainda adormece em desordem e tão baixa
credibilidade, que o povo se sentindo desamparado pela falta de
pesquisas de campo, sobre o assunto, tenta chegar às raízes dessas
deficiências por via de manifestações através de protestos nas ruas,
praças, favelas, etc.

O Brasil entrou o ano 2002 com quase nenhuma credibi-
lidade na área. Apesar dos esforços do nosso governo, muitas destas
metas ficaram só na intenção, por que, até o final do ano passado,
quase não se conseguiu avanços nos projetos que tramitam no
Congresso Nacional.

O problema então fica sendo resolvido em ideais avulsos,
que são ações sem planos, sem programas científicos, sem
métodos, sem material suficiente e de um único dono. As institui-
ções policiais, sem força alguma nos comandos de suas verdadeiras
pretensões, em sua grande maioria, receberam suas ordens sem
contestação.

Os comandantes que tentaram se contrapor foram substi-
tuídos, ainda que, suas metas fossem humanizar sem traumas suas
instituições, e não só na cúpula. Assim sendo, os profissionais da
área ficaram sem estímulo algum, pois as ideias e os objetivos de
um único dono, bem como, seus multiplicadores, ensinam da forma
que podem com o pouco que possam saber.

O Conselho dos Chefes das Instituições Policiais, diante da
força política que tem o Conselho dos Secretários de Estado de
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Segurança Pública, apenas assimila a rotatividade exagerada, em
muitos casos até violenta, de seus membros, pois as permanentes
trocas de seus pares enfraquecem as nossas lutas contra esse legado
de atraso, sem que quase nada possa ser feito diante do poder
político de seus superiores. Assim sendo, aquelas ideias avulsas
então se fortalecem.

O policial brasileiro vem de dois fatores desestruturados:
O primeiro é a falta de vocação ao bem servir pela falta de critérios
na seleção, e o segundo, a escravidão violenta imposta em quase
todos os níveis das instituições, ao longo dos anos, que até hoje,
ergue barreiras às oportunidades que incentivam a modificação da
comunicação cultural atual a uma consciência dos deveres e direitos
atribuídos aos policiais.

Qual é o governante brasileiro que deseja uma polícia
unificada, com seguimento fardado que seja independente dos três
poderes constituídos e, dos paralelos com poderes para investigar
a todos, porém, fiscalizada e investigada por um conselho paritário,
com norma especial e amplos poderes, eleito pelo voto direto do
cidadão comum do povo brasileiro com poder de exoneração
sumária,  após prisão disciplinar em processo interno do conselho,
com ampla defesa, contudo, diferente da concedida para o cidadão
comum.

A história das nossas autoridades em Segurança Pública é
de luta maquiada contra esse enorme atraso, por determinação do
poder real. Por isso, o policial brasileiro de hoje no conjunto, tem
muitas contradições, mas, também tem tido muito progresso
individual que tem atingido desde jovens policiais, até aos mais
antigos, que apesar de sua importância, ficam à deriva na rigidez
do sistema político clientelista.

Enquanto a valorização da hierarquia não estiver pautada
nos resultados qualitativos das instituições policiais, não podemos



83

JOÃO MORAES

falar de classe especial, principalmente na policia civil, onde ex-
chefe de polícia que tiver sido quebrador de paradigmas ultra-
passados irá tirar plantão, se contestar retrocessos gritantes na
busca da cidadania plena de valorização da própria instituição.

O plantão é profissionalmente normal, mas é ético e moral
expor quem contrariou interesses ao chegar ao topo da carreira,
pelo simples prazer de demonstrar poder. Todo ex-chefe de polícia
deveria usufruir os requisitos da hierarquia. Para tanto devemos
criar a aposentadoria compulsória para evitar perseguição dos que
foram contrariados em seus interesses por aquele administrador,
que deverá ser membro vitalício do Conselho Superior de Policia,
com direito a voto.

Até pouco tempo a omissão por alienação de parte da
sociedade brasileira nos debates dos problemas da segurança
pública e a falta de investimento em recursos humano, é evidências
do atraso, a meu ver, proposital e hoje em discussão, patrocinado
ao longo de décadas pelos detentores do poder para não ficarem
sem o braço armado do poder real.

Nos 500 anos da história da segurança pública do Brasil, a
única ferramenta das instituições da área, formalmente ou não
respeitada, foi à força do poder de polícia que quase totalmente
escravizada, fez com que parte de seus servidores sem indepen-
dência política ou profissional sobrevivesse até a Constituição de
1988 dos favores oferecidos pelo poder real.

Entretanto, os vocacionais buscaram em seus esconderijos,
em primeiro lugar, descobrir novas vocações dentro das instituições
trabalhando a moral do quadro pela humanização de suas ações.
Pelos menos até o fim da administração, em equipe que comandei
como chefe de polícia de nosso Estado, foi assim e, por isso, o poder
real decretou a expulsão sem que o poder formal percebe-se ao
confirmá-la; expulsão nula diante da tese de independência das
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instituições policiais por unificação natural e gradual imposta pelo
voto direto na escolha de seus dirigentes.

ACALME-SE, FOI APENAS DESINFORMAÇÃO!

Durante todo o tempo em que pessoas, em suas preten-
sões, têm sede e fome de justiça de forma pacífica, não há quem,
de sã consciência, em um Estado democrático de direitos e deveres,
não reconheça os problemas, e tente ser equânime. Esse comporta-
mento se voltar a ser usado, tenho certeza, bem adiante, dará a
melhor forma, o melhor estilo e a melhor maneira para alcançar o
intento, como foi no início dos movimentos sociais. Todo esse
empenho, em sua passagem, confluiu para o que era denominado
de uma colaboração recíproca, hoje tão endeusada pelos líderes
dos pseudos excluídos infiltrados entre os verdadeiramente
necessitados, que objetivam tão somente transmitir ensinamento
de guerrilha contra o Estado.

Convencemo-nos, agora, de que atendendo ao pleito dos
que requerem respostas de seus argumentos pelo uso da força, o
direito democrático não terá fôlego de sobra para voos maiores.
Logicamente, o poder estatal que, em última ação, (invasão Carlos
Marighella) saiu-se sem sombra de dúvida daquela missão em
Ananindeua com os compromissos desnudados, com os olhos da
inteligência policial, o que prova não estarem verdadeiramente
integradas às instituições policiais como vem tentando concretizar
o nosso governador, e sim, apenas maquiadas por alguns em cena
aberta para o cidadão na esperança do retrocesso, porém, o governo
não deve deixar de cumprir a ordem judicial e nem de continuar
lutando pela verdadeira integração, tão logo o departamento de
inteligência das polícias venham a fazer acenos dando o sinal verde,
o que evitará novo confronto e a comparação da operação com a
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célebre batalha de Kadesh (1.294 aC), quando o faraó Ramsés II é
surpreendido por um forte ataque hitita e obrigado a recuar
desordenadamente.

Apesar de todos os esforços do governo, infelizmente é
como num quarto bem escuro que estamos nos integrando, em
virtude do teatro idealizado por quem deseja o retrocesso, e assim
fingir está integrado, e nos bastidores da instituição rema contra,
na esperança de um novo governo. Tanto é assim, que ela (a inte-
gração), mesmo com significativa pureza de seu entusiasmo, alguns
de seus alunos bem ao gosto dos seus mestres, são meros repeti-
dores de imaginários improvisos, “eu avisei!”.

Disse um especialista no assunto: “Tanto maior é o risco
de erro, quanto menos se conhece, quanto menos se protege o
que se conhece”.

Mas, problemas que exigirão das instituições policiais a
reflexão e atenção ao verdadeiro conceito de integração, imporão
a quem de direito e não somente ao comando, compromisso de
um fecundo empenho de discutir a integração também na área de
inteligência na sua dialética mais conveniente ao aprendiz.

O que é sintomático em integração por humanização das
instituições é que ela, quase de forma natural, trata com carinho o
trabalho de inteligência como se único fosse, tanto é o cuidado
que se percebe de cada expressão usada por criminoso, vítima.
Testemunhas, enfim, todos, exigindo corpo e alma do atento homem
da inteligência policial para a proteção dos seus colegas de profissão
e dos demais.

É com tristeza que em se lendo recortes de jornal, afirmou-
se que por exiguidade de tempo, mas, a meu ver, com toda “vênia”,
suficiente sim, para que se imprimisse ação da área de inteligência
policial, não foi possível evitar a surpresa dos invasores, que por
falta da efetiva integração das instituições, quase leva a tirar a vida
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de alguns de nossos heroicos policiais e dos doutrinados invasores,
como demonstrou a mídia.

Ainda que, com tantos cuidados por parte do técnico, se
percebe claramente que falta comunicação direta no jogo por parte
dos defensores da verdadeira integração entre os atacantes, o meio
de campo, e os zagueiros do nosso time, nosso goleiro (O POVO),
tem sofrido muito mais do que se alegrado com os resultados dos
dias de hoje.

Pobre de nós torcedores!

INTERROGAÇÕES

A insegurança tem condições de influenciar no resultado
das eleições de outubro de 2002? As maquiagens nas ações dos
Governos através das Instituições de Segurança serão suficientes
para garantir paz social até outubro? Essas interrogações estão pela
primeira vez em discussão como tema eleitoral, ambas são de
grande importância para o pleito deste ano, que elegerá (espero)
não mais aquele discurso sem credibilidade, e sim, o discurso da
afinação com o eleitor, que será o resgate do poder de polícia cidadã
por via das políticas públicas voltadas para a segurança na busca
do bem-estar da população.

Diferentemente da questão segurança versus insegurança,
a maquiagem política nas ações dos agentes de Segurança Pública,
dessa vez, são perceptíveis e abrirão o leque nas propostas de
campanha. Com toda certeza, aparecerá dentre tantos candidatos
o guerreiro contra as trilhas e veredas do mundo de insegurança. O
grande perigo que corre o eleitor descompromissado com a causa
pública é o de voltar a fazer parte do teatro político e assim, não
poder reconhecer o despreparo do candidato que devidamente
maquiado estará pronto para debater até com o DEMO, se for
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necessário para alcançar o poder. Quem vai decidir a vitória é o
voto consciente se contido em índices razoáveis o poder econômico
que em todas as eleições atropela a maioria dos bons candidatos a
deputado estadual, federal, vereador, etc. Mas nada disso tira o
traço firme da caminhada da cidadania plena para as eleições
vindouras, e é este fator que me confere o direito de alertar ao
povo do Brasil, que ao escolher no mundo político partidário os
representantes do nosso parlamento, elejam homens e mulheres
conhecedores das problemáticas da nossa atual insegurança, por
vivenciarem doutrinariamente os problemas, ou por terem prepa-
ração técnica para discutir a matéria como profundos conhecedores
e não apenas fantoche do poder maquiador das instituições
policiais.

No parlamento, não precisamos de líderes previamente
fabricados, e sim, de verdadeiro representante símbolo de lutas
pela segurança pública, contra o “status quo” assustador dos dias
de hoje. Sob este aspecto, há de se reconhecer que são poucos os
que passaram a defender de forma coerente os interesses dos
policiais e do cidadão comum, ou seja, direitos e deveres de ambos
em um único discurso de cidadania plena para todos. Se a situação
de guerra em que nos encontramos, atrair o eleitor e se ele achar
que a guerra deve acabar pelo voto consciente, os candidatos
verdadeiramente voltados a combater de forma técnica com base
histórica e doutrinária as causas da insegurança de todos nós, terão
ainda, que apenas com direito a horário de propaganda gratuito e
contracheque na mão, uma chance de se elegerem contra a
maquiagem na verdadeira realidade de nossas instituições policiais
a nível nacional, portanto, a insegurança, tem condições de decidir
as eleições de outubro de 2002 e a maquiagem do poder nas ações
das instituições de segurança também, ainda que temporaria-
mente, como é próprio de toda e qualquer maquiagem.
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Meus amigos, o sonho de uma polícia cidadã, já demons-
traram ser possível, ainda que me tenha virado pesadelo defende-
lo, e por não me sentir no direito de guardá-lo, aqui estou dividin-
do-o com todos. Afinal, tenho esperança de sair das trevas impostas
pelos defensores do poder pelo poder, e novamente em equipe
democrática voltar a materializar os ideais da polícia cidadã, e juntos
formarmos uma forte corrente de louvor a Deus, nosso grande
arquiteto do universo, para que nos proteja e nos leve ao cidadão
ideal, seja policial ou não. Finalizo com um tríplice e fraternal abraço
a todos. Segurança Pública “não é brinquedo não”.

RIACHO DE DETRITOS

Não nos causa surpresa este número elevado da criminali-
dade no último final de semana Brasileiro que, mais uma vez, vem-
nos revelar que estávamos certos no controle rigoroso da noite, o
que infelizmente não percebemos mais, será que também acabou?

Ocorrências policiais esclarecedoras falam, com lágrimas,
em todas as suas informações das mortes de nossos filhos,
principalmente em inúmeros ambientes desprovidos de legalidade
e de fiscalização, portanto muitas daquelas (MORTES) poderiam
ter sido evitadas.

A vida de um ente querido é o patrimônio maior, do que
restou do conceito de família, diante do aumento das mazelas
sociais imposta pelo poder econômico.

O comportamento dos comerciantes depende da autori-
dade fiscalizadora ao analisá-lo, se inerte, inúmeros homicídios, são-
nos oferecidos seja na forma culposa ou dolosa.

Por todas essas razões, em equipe, certamente em 1999 e
2000, acertamos o alvo ao criarmos o Departamento de Polícia
Especializada, hoje também extinto, que através de ações diuturnas
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durante sua existência, baixou o índice de mortes violentas nos
finais de semana a níveis toleráveis. Foi uma contribuição de imen-
surável valia. Pois morrer é muito triste, principalmente quando se
estar divertindo-se por acreditar na vida.

O final de semana, como um riacho de detritos dos que
gostam da noite para curtir, uma festa; uma briga; um assalto; uma
droga; um namorado(a); uma cerveja ... etc, deve ser observado
preventivamente, para que se possa diminuir a repressão policial
como fazíamos.

Hoje, quando me oponho ao retrocesso vergonhoso das
ações implantadas com tanto amor para salvar vidas e copiadas
por todas as polícias do nosso Brasil, me descubro uma chama viva
daqueles que querem verdadeiramente uma polícia cidadã. Não
importa se estamos fracos e oprimidos, amanhã sempre será um
outro amanhã a brilhar contra os que desejam o poder pelo poder
e que para atingi-lo de forma concreta atropelam o destino dos
outros.

O controle da noite de forma democrática, porém rígida,
ensina o frequentador e o comerciante a voar sobre a dor, e todos
agradecidos diante das dificuldades, novamente perceberão a
verdadeira vida abençoada na alegria de cada final de festa, ao
retornarem para o lar.

Num corpo de retrocessos estão Brasil afora arrogantes
homens do poder pelo poder, que não estão nas lutas em favor da
polícia cidadã. Esqueceram que um internamento em um hospital
também é fazer polícia. Por isso, são contra os quarenta e cinco do
policial cidadão.
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QUALIDADE

Para se ter uma Polícia de aptidão e produtividade com
autodisciplina, é necessário que a qualidade de vida de cada policial
e de seus familiares seja visível aos demais grupos sociais.

Só se pode ter ambiente propício ao bom atendimento por
parte dos policiais vocacionados quando prevalecer os sensos de:
LIMPEZA; SAÚDE; AUTODISCIPLINA; AMOR A CAUSA PÚBLICA ...
etc, estimulados e mantidos por uma rede de gestores ou de líderes
centrados na melhora da comunicação entre sociedade e instituição
policial por via da humanização do conhecimento do verdadeiro
papel de ambas as partes.

Além da falta de uma ordenação jurídica séria no mundo
policial por fatores externos, preocupa-me o gritante retrocesso
no quesito saúde do policial e de seus familiares, ponto de equilíbrio
nas ações de rua de cada um de nós.

Mesmo com o apoio do governo sofri, na pele por ter lutado
contra o descaso de burocratas insensíveis para com o bom
atendimento MÉDICO de meus amados colegas acidentados em
serviço, tendo muitas vezes de colocar a cabeça a prêmio por
determinar internamento de emergência em hospitais de padrão
elevado no pronto atendimento e no pós-traumático.

Aos meus irmãos de profissão graças à equipe que
comandei, ofereci desde a primeira notícia do ocorrido, de forma
igualitária a todas as categorias, o socorro necessário, utilizando
avião; lancha voadeira; escolta médica; psicológica e acom-
panhamento social a família em todas as fases do tratamento do
companheiro de profissão, e quando o fator morte surgia, todos
os cuidados possíveis realizávamos, por amor e dever na hora da
perda de um colega de labuta.
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Os diretores da instituição e os voluntários sempre que
possível visitavam aos enfermos por acidente ou não, para levar a
eles, uma palavra amiga de amor e fraternidade, como demons-
tração do quanto à sociedade em geral e a instituição os amavam.
Foi uma graça muito grande, ouvir palavras de agradecimentos e
ver homens destemidos na luta pela causa pública, chorarem ao
sentir-se amados por sua instituição.

O fator saúde do policial deve ser cultivado desde a
academia, reforçado na atividade fim e constantemente avaliado.
Somente por meio desse apoio permanente, será possível criar nas
instituições policiais um “SENSO” de proteção à vida do outro, seja
(CLIENTE OU NÃO DAS INSTITUIÇÕES POLICIAIS).

Boa parte do policial Brasileiro, por ter sido levado sem o
devido resgate a fazer parte do grupo dos socialmente excluídos,
adquiriu a síndrome da indiferença à causa pública, acentuada por
via do descaso das autoridades aos seus anseios dos policiais, de
possuir em casa os meios necessários que alimente seus ideais de
bem servir.

Pensando no policial, que incorpora as lições aprendidas
com a prática das boas ações, que realmente se preocupa em criar
um ambiente digno de se viver e trabalhar, que é, colaborador ao
nosso projeto de uma polícia cidadã por gostar de pesquisar, criar
e difundir a boa técnica de investigação é que, os incentivos que
lutem e tenham por princípio a saúde da instituição.

Embora a experiência dos dias de hoje, venham demons-
trando a necessidade das instituições policiais reverem suas
posturas perante o novo momento social, o retrocesso no pronto
atendimento ao policial brasileiro, acidentado em serviço ou não,
voltou a acontecer de forma vergonhosa e sem razão de ser, por
pura falta de visão por parte de algumas chefias dentro do nosso
Brasil. Por não estarem sofrendo a dor.
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Ressalto que, tenhas querido colega de profissão, bastante
cuidado com o vosso plano de saúde particular que conseguimos
via UNIMED, através do diálogo na reunião do sopão (reunião de
todos os policiais para todo e qualquer assunto sem hierarquia entre
os presentes) por que se dissemina pelas instituições de segurança
Brasil a fora que com o aumento das mazelas sociais, tudo continue
como sempre foi.

O filósofo Nietzsche, alertava: “com o aumento da compe-
tição, a qualidade se torna mera propaganda. Vence aquele que
melhor engana”.

Essa postura, entretanto, não tem como se sustentar, pois,
o povo está mais esclarecido, e os policiais cada vez mais atentos
às suas insatisfações.

Vamos a luta, a sociedade de hoje incorpora as posturas
necessárias à sobrevivência com dignidade de nossos anseios como
instituição. Não cumprir essa missão equivale à perpetuação da
miséria, do trabalho escravo, e da condenação da nossa profissão
à eterna dependência.

Eis uma humilde lista das principais necessidades dos
policiais, meu futuro Presidente e meu futuro Governador:

1- Envolver os policiais na humanização das instituições e
na limpeza das mazelas internas;

2- conseguir mais envolvimento fraterno dos superiores
com os subordinados;

3- conseguir mais tempo para o envolvimento dos policiais
com a educação dos seus filhos;

4- promover sem maquiagem uma maior união entre
policiais e comunidade e vice e versa;

5- envolver a todos os policiais chefes ou não na adminis-
tração de um jardim de flores brancas;
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6- tornar viável o projeto melhorando a comunicação, o
ambiente de trabalho mais alegre e humanizado;

7- trabalhar o ego do policial para que, conhecendo a si
mesmo possa ser motivado ao bem servir;

8- incentivar os policiais por meio de treinamentos e bons
salários;

9- Chefes devem ser mais responsabilizados por suas
falhas;

10- Obrigatoriedade no condicionamento físico e técnico
de todos os policiais a serem avaliados sob pena de afastamento
das ações de rua a cada 06 meses;

11- Incentivar os policiais que apliquem na pratica a
educação moral e cívica;

12- Pesquisar formas de aumentar a prevenção técnica e
não empírica;

13- Pesquisar formas de aumentar ou alargar salários;
14- Plano se saúde, seguro de vida, casa própria, inamovi-

bilidade, promoções dentro da regra legal, hierarquia e disciplina;
15- escolha do diretor geral por lista tríplice ou pelo voto

popular;
16- Incentivar os policiais a viver uma religião com

profundidade;

17- Promover uma maior aproximação entre as famílias
dos policiais em clube social sem hierarquia;

18- Valorizar as instituições de segurança pública aos
policiais como se suas casas fossem;

19- Conhecer o que as melhores polícias estão fazendo...
etc.
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CANDIDATO

Há poucas semanas, decidir que não vou subir no palanque
como candidato, minha participação tinha três preocupações: a
crise na Segurança Pública, que pode avançar, e assim facilitar o
aumento da guerra civil em que vivemos; a maquiagem aplicada
na Integração das Instituições de Segurança; e o vergonhoso
retrocesso dos avanços conseguidos em prol da humanização
administrativa e operacional das mesmas.

A decisão que adotei, de não participar como candidato
nas eleições vindouras, não deve ser entendida como distancia-
mento da campanha pela volta dos gestores de visão alargada às
Instituições de Segurança Pública, por eles lutarei sempre, na certeza
de voltarmos a lutar pela qualidade total, tanto no aspecto adminis-
trativo e operacional, que inibe erros e soma créditos perante a
sociedade.

Não limitarei minha participação, ajudando nas articula-
ções que consolidem a base necessária de apoio a uma Polícia
Cidadã de visão futurista, em sua gestão humanista, estarei
também, certamente consolidando um outro sonho, o de voltar
de forma definitiva, a manter conversas animadoras e cordiais com
lideranças comunitárias, a respeito do dever comportamental do
cidadão, sendo ele um policial ou não, na luta pela cidadania plena,
dentro da visão de integração natural das Instituições de Segurança
Pública e comunidade.

O projeto de minha autoria denominado “Eu sou Polícia”,
surgiu e foi aplicado de forma corajosa, pelo que foi reconhecido
pela sociedade brasileira. Hoje infelizmente encontra-se totalmente
abandonado com seus multiplicadores controlados e sem crédito
social visível, o que é uma vergonha.
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A causa do atual retrocesso nas instituições de Segurança
Pública Brasileira foi uma avaliação errada, patrocinada por
burocratas de gabinetes que nunca trabalharam ou estudaram
Segurança Pública, quando da escolha de algumas prioridades para
a implantação da integração das mesmas, tanto no aspecto de
gestão administrativa como no operacional, durante o ano de 2000,
em um primeiro momento, e no ano de 2001, em um segundo,
tudo por que não se permitiam questionadores ao pensamento
soberano. Por isso, o ambiente externo e interno das instituições,
passa hoje por uma dificuldade maior, pois manda quem pode e
obedece que tem juízo, no confuso aprendizado do já famoso “O
chefe é quem sabe”, o que reflete negativamente perante a
sociedade, podendo atingir-nos eleitoralmente, se medidas não
forem adotadas na busca de avanços contra os retrocessos impos-
tos.

Apesar de todos os esforços dos que ainda hoje remam
caladinhos contra a atual integração das polícias, integração essa
que não é perfeita, por erros estratégicos de fácil correção, que os
defensores do projeto Polícia Cidadã se Deus quiser, com o reforço
do eleitor consciente, corrigirão os erros contra atacando assim
aos que se opõem às integrações, e assim a vitória da cidadania
plena, será tranquila, e o fardo pesado dos dias de hoje, no admi-
nistrativo e no operacional das Instituições de Segurança Pública,
serão amenizados e se não for, em detalhes operacionais, a vitória
poderá tornar-se um pesadelo e voltarmos a inviabilizar uma polícia
cidadã.

Eu ouvi a leitura de alguns livros, e com dificuldade, li
outros sobre o assunto “Polícia Cidadã”, antes de adotar a decisão
de não concorrer, e do que ouvi e li, não achei nada que não
tenhamos aplicado em equipe, quando Delegado Geral de meu
Estado, na quebra de ultrapassados paradigmas, pelo contrário,
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fomos além, pelo que fiquei apenas com a impressão de que, o que
falta ao Brasil, é um número maior de homens que façam cumprir
a lei para todos, e não somente para alguns, assim sendo, acho que
ajudarei muito mais estando onde estou. Boa Eleição.

VAMOS COMEMORAR?

Existem várias versões para a origem do DIA DOS PAIS. Em
nenhuma delas, o Pai Policial foi lembrado. No início de 1999, iniciei
uma de forma simples e objetiva, para homenagear nossos pais
dentro da Instituição Policial. Parte dos heroicos homens da Lei
entrou de plantão e foi o guardião dos demais de todo o Estado, ao
aplicar a lei. Apesar do dia de festa, vários pais tiveram que ser
autuados em flagrante em seu próprio dia, a festa então entra em
contradição, mas o Pai Policial, por força de lei e por amor ao social,
aplicou a Norma Legal, e só comemorou o dia que também era seu,
quando ouviu pelo rádio de comunicação interna das polícias, a
nossa mensagem de PARABÉNS, quando recebeu um cartão de
Felicitação, encaminhado pela Administração, e quando, após o
trabalho, chegou já no outro dia em sua casa cansado, porém, jamais
estressado pela perda do dia, pois a mensagem e o cartão
amenizaram a solidão das comemorações do lar.

Passado bonito de ser lembrado, pois mexe com o “EU” do
Policial, que ao se sentir amado, transborda todo o seu amor pela
coletividade de forma natural, adormecendo momentaneamente
o seu individual.

O Dia do Pai, da Mãe, do Namorado, da Criança etc., são
dias comemorativos que nunca foram esquecidos. Quando estive
em equipe em uma das chefias do Executivo Estadual, por entender
que só o amor fraterno e responsável, entre Instituição e servidor,
pode conduzir a uma visão alargada da realidade social.
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Com esse humilde gesto buscamos concretamente solu-
ções para algo que estava e já está muito ruim de novo, e pode
ficar ainda pior, se esquecermos em 06 de outubro (Dia da Eleição),
que Policial é cidadão quando em ação ou não, dentro ou fora da
Instituição.

O Pai Policial não pode ser esquecido por sua própria
Instituição, em um dia de tanta importância para o sentimento
humano, mas como as coisas boas sempre são esquecidas voltou-
se a não homenageá-los.

Aproveito a data para reafirmar aquelas humildes homena-
gens a meus colegas de profissão. Heróis da vocação policial, que
ousaram ser PAI, FILHO, MÃE, IRMÃO, AMIGO de todos nós (vítima
ou acusado), quando no verdadeiro papel do Policial vocacionado
que não é parte, é “PAI”. Pois escuta, consola, pede calma, chora,
mas não se esquece de fazer o seu papel de pai, ao aplicar um dos
ensinamentos da sociedade (a Lei).

Feliz Dias dos Pais, meus amados colegas!!!
Ofereço a todos nós, todas as noites, a nossa oração:
Senhor, tudo o que é bom emana de ti. Tu és senhor, com

efeito, a insondável expressão da bondade.
A polícia é um bem, um dos maiores entre todos os que

inseriram no imenso contexto da sociedade, para que o relaciona-
mento entre homens seja sempre sereno e respeitoso, a comuni-
dade trabalhe em harmonia, as tuas criaturas vivam em segurança
e possam conservar o que lhes é mais caro – a dignidade humana
da qual tu mesmo as revestiste.

Protege senhor, esta instituição. Estende, em seu auxílio, a
tua destra poderosa, apoiando-a e sustentando-a com braço firme.

Mesmo diante da incompreensão, ampara a polícia;
mesmo perante os maus e irresponsáveis que tentam denegri-la,
faze-a prevalecer em favor da ordem, da paz e do bem-estar de
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todos os teus filhos. Especialmente no dia de hoje a todos os pais
do mundo policial e aos demais do mundo social globalizado.
AMÉM.

DEBATE

Excelente o debate ocorrido na “RBA” entre os candidatos
ao Governo do Estado. Todos os presentes tiveram um papel de
suma importância para a plenitude democrática, ao abordarem
temas absolutamente fundamentais, que são desconhecidos do
grande público.

Gostaria que, em um outro momento, a violência, assunto
que causa impressão ou sensação de impotência social por ferir a
dignidade de um povo, fosse o tema principal. Com ela ao nível em
que se encontram, todos perdem: o policial, o governo e a sociedade.

Só um debate pode garantir acesso da maioria da popula-
ção paraense aos projetos de cada candidato, para amenizar o
elevado grau de criminalidade que vivenciamos, mas essa questão
Data Vênia não mereceu atenção devida na cobertura jornalística.
Ainda que seja a bola da vez do nosso dia a dia.

Não se pode negar as diferenças entre os candidatos, mas
quem adorou o resultado foi o telespectador, que tem se mostrado
competente, nos dias de hoje, por incorporar ao seu conceito e
poder votar em seu escolhido, as exigências da cidadania plena,
pois dinheiro e o diabo – se é que ele existe –, no mundo político
em certos momentos caminham de mãos dadas. Pelo que o pobre,
desinformado por exclusão social, passa fome e vira espetáculo
televisivo na estatística da criminalidade.

Véspera das eleições, o debate trouxe-me apenas uma cer-
teza que coloca o meu candidato à frente dos demais, é que suas
afirmações são cristalinas e as dos demais são quase sempre incom-
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preensíveis, diante de histórias patéticas e dramáticas nas quais o
dinheiro é sempre o vilão, seja pelo excesso ou pela falta dele.

Para muitos, a sensação transmitida pelo primeiro debate,
consiste em observar detalhes tão preciosos dos candidatos, que
somente o fator criatividade pode fazer o diferencial entre os
mesmos, e é aí que a violência pode ser atacada de forma contun-
dente, e só assim saberemos quem é o mais criativo e não maquia-
dor dentre os candidatos em relação ao assunto. Espero que seja o
meu, e congratulação se for o seu caro leitor.

Livre em termos. Os eleitores televisivos serão os maiores
beneficiados, o restante, terá uma outra imagem de cada candi-
dato. Por favor, queremos mais e mais debates.

COINCIDÊNCIAS

No domingo passado (8 de setembro de 2002) li a
entrevista do Sr. Ministro da Justiça, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro, que
preocupado com a escalada da violência, decidiu segundo sua
excelência, ir além do Plano Nacional de Segurança Pública.
Afirmando estar trabalhando na criação de um programa moderno
para a segurança pública na área de gestão. A ideia é mexer na
gigantesca infraestrutura do segmento e instaurar programas
nacionais de modernização de gestão.

A ideia do nosso ministro é a mesma que apliquei quando
Delegado Geral do nosso amado Estado do Pará, no período de
janeiro de 1999 a janeiro de 2001, ao quebrar todos os paradigmas
administrativos e operacionais que emperravam a instituição
policial na prática do bem-servir. Qualquer outra medida, por mais
criativa que seja, é uma falácia se a gestão não for o alvo principal
em todos os aspectos do mundo da segurança pública. Na busca
da polícia técnica e científica, implantei a estatística real em apoio
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ao tombo único, que também foi novidade nacional, por acreditar
como nosso ministro, que não tínhamos um banco de dados
confiáveis, e sim um bando de dados a serviço sabe-se lá de quem,
pois com raras exceções a segurança pública vive apenas dos
flagrantes.

Diz o nosso ministro que seu programa chama-se “Pinapol”,
o nosso chamou-se “Eu sou polícia” e só não foi além, porque mexe-
mos com a “gestão” de muita gente, pelo que desde já, ainda que
já perto do final do governo do presidente Fernando Henrique Car-
doso, quero parabenizar nosso ministro pela coragem de começar
a mexer no único ponto capaz de mudar tudo de ruim que aí está.

É a gestão moderna descentralizada / centralizada que vai
conferir eficácia e eficiência no mundo da segurança pública, pois a
redução do crime depende principalmente da eficácia do conceito
de gestão, tanto nas ações preventivas e repressivas. Foi o que faltou
ao Plano Nacional de Segurança Pública, que até hoje se encontra
sem crédito perante a sociedade.

Somente com eficiência na gestão, os dados das mazelas
sociais, como fizemos no “DITEP”, a serem estudados adequada-
mente e assim as ações direcionadas para os focos principais da
realidade social. Terão uma maior eficácia com um retorno na
redução do crime de forma grandiosa.

Parabéns ministro espero que vossa excelência tenha
sucesso e que seu programa venha a tornar-se uma realidade, pois
assim não somente a nível de Estado-membro, como tentei realizar
em nosso Estado, mas para todo o Brasil. A segurança pública
encontrara o caminho da cidadania sem medo do passado.
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ESPERANÇA

Na difícil e estressante tarefa de dirigir as Polícias Civis do
nosso Brasil, buscando estabelecer o conceito de cidadania, por
conseguir ir à frente, em equipe, percebeu-se os louros dos elogios
justificados, as críticas maldosas sem fundamento e as perfeita-
mente fundamentadas, que contribuíram para o aperfeiçoamento
da nossa causa, e como os gestores tinham um propósito inaba-
lável, e a consciência tranquila, não foi difícil a eles conseguir pro-
porcionar o direito de ignorar as acusações indébitas.

Portanto, prosseguiram dentro e fora das instituições,
estabelecendo sempre o ritmo de novas conquistas e realizações
segundo seus próprios passos e sem ferir a lealdade a quem quer
que seja, fundiram no exercício desse mister, a palavra amor,
ponderação, entendimento e determinação, para que as equipes
não hesitassem diante das decisões e metas assumidas. Assim,
evitaria a perda da visualização do objetivo maior, que era a polícia
cidadã.

A obra pertence ao Grande Arquiteto do Universo (DEUS)
e não aos gestores. Eles, apenas, valorizaram a importância do
trabalho que estava em suas responsabilidades e por Ele (DEUS)
permitido.

Não ficaram melhores, nem piores com as condecorações
da aprovação, ou mesmo com os gestos da censura e reprovação
dos feudos atingidos. Continuaram sendo os mesmos, no modo de
ser e certos estão ainda, de que é possível pelas vias naturais da
esperança, revitalizar aquelas equipes cidadãs, do projeto original
“eu sou polícia”, de minha autoria. No projeto, há o ensinamento
de que não devemos olhar para trás, pois é quase impossível
caminhar com segurança, e trabalhar para o engrandecimento das
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instituições, com ações voltadas para retaliações, provocadas por
pessoas falsas e teleguiadas.

No atual estágio e por falta de objetivo coletivo, é muito
difícil ser produtivo nas instituições de segurança, pois, parte das
administrações dos dias de hoje estão constantemente apenas
preocupadas com o que os outros estão falando de seus atos. Sem
os grandes transformadores por perto, ficam vulneráveis as
maledicências, permitindo que elas prejudiquem qualquer ativi-
dade para a transformação benéfica do homem e da instituição,
portanto, fica humanamente impossível acreditar ser viável
permanecer aliado a quem hoje só pensa em si mesmo, e que ainda,
se submete mesmo antes do período eleitoral a ser “araponga”,
esquecendo quem os nomeou. Por essas e outras é que defendo
via voto direto a escolha de nossos dirigentes e a independência
total da Polícia Judiciária como instituição de investigação, devendo
ser fiscalizada por um Poder Judiciário específico, para o controle
dos atos dos policiais. Assim, poderíamos investigar a todos sem o
famoso corporativismo das instituições de todas as áreas.

Jesus, nosso mestre, para atingir seu objetivo não agradou
a todos. Quem somos nós, para querermos o milagre da cidadania
plena da noite para o dia. O que não aceitamos é o retrocesso
aplicado por gestores vinculados apenas aos interesses do poder e
não das instituições, inviabilizando a modernização e o avanço da
plena cidadania.

Contudo, queremos afirmar que, quando operamos em
equipe, obtemos sucesso verdadeiro e não maquiado, pelo que
devemos considerar dignos de reconhecimento àqueles que
verdadeiramente conquistaram a vitória, porém, essas comemo-
rações não podem ser suprimidas e proibidas por criaturas inescru-
pulosas, que pela inveja, ao adquirirem o poder denominam as
atitudes daquelas equipes, como se suas fossem, na busca dos
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elogios egoísticos que jamais sufocarão os verdadeiros sentimentos
das equipes que, como aquela que tive a honra de orientar aqui no
Pará, tornaram-se inesquecíveis.

De acordo com a expressão de aprovação de quase toda a
população do Estado do Brasileiro, aquelas equipes merecem
respeito. Portanto, não as culpem pelo retrocesso dos dias de hoje,
pois toda equipe sempre tem seu ponto frágil que às vezes acaba
sucessor, quiséramos como instituição ter tido o direito de subme-
ter à aprovação popular a escolha dos homens de direção da área
de Segurança Pública, pelo menos, teríamos tido mais sorte do que
quem escolheu e que hoje reconhece ter errado na escolha de alguns,
pelo que espero no futuro encontrarmos as noções de ponderação
e senso de justiça aplicável igualitariamente, e que hoje descabidas
em virtude do excessivo poder centralizado pelos Estados em uma
única pessoa que democraticamente torna-se ditador diante do
tamanho desentendimento na Segurança Pública Nacional. O seu
voto é a minha esperança de justiça na busca de uma polícia ainda
mais cidadã.

OS PRÓS E CONTRAS DA INTEGRAÇÃO E
UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS

Um outro remédio, depois do seu voto querido leitor, para
curar a doença da insegurança pela qual passamos, provoca outro
tipo de problema em nossa sociedade. Por exemplo, a integração
das polícias em um primeiro momento é a solução de alguns dos
nossos problemas, mas, sem as devidas cautelas provoca efeito
corporativista que por vezes chega a causar a perda total do
objetivo. Sendo assim, podemos imaginar que, se a perda não for
total, causará muitos danos às estruturas das instituições envolvi-
das, conduzindo-as até ao insucesso.
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Existem vários tipos de soluções para se evitar o alto índice
da criminalidade, como melhores salários, condições de trabalho
ou erradicar a miséria do nosso povo, etc. Porém, quando alguém
se propõe a executar qualquer um desses projetos, sabendo de
posturas contrárias, ao invés de combatê-las, ingere algumas delas
visivelmente retardadoras do processo deixando, assim, a coisa
pavorosa.

Mas os novos governantes não deixarão continuar a
acontecer ações de pessoas que, dentro das instituições, conse-
guiram provocar inventados motivos que inibiram a concretização
até das zonas de policiamento na sua plenitude, contribuindo dessa
forma, os opositores da integração, com a lentidão para a aplicação
das mudanças nas estruturas internas das instituições. O reflexo
dessa causa durante oito anos fora muito perigoso para a integração
das polícias, diante de tantos obstáculos causados com perfeição
por pessoas que viveram fortemente estruturadas para retardar
ao máximo possível à implantação das zonas de policiamento, ações
que só são percebidas de forma concreta dentro das instituições, e
o que é pior, já cantam vitórias, ainda que parcial. Triste engano,
pois o projeto vai continuar e a integração sobreviverá.

Você sabe o que é Integração Policial? Notamos que a
integração é nacional e amplamente divulgada na mídia e também
pelas autoridades, mas será que elas se referem à “verdadeira Inte-
gração Policial”.

A Integração entre as polícias é historicamente um pro-
cesso e não uma imposição. É algo natural por sentimento nobre
da evolução institucional em prol do social, que transcende os
desejos individuais de quem quer que seja, em projetos sem início,
meio e fim e que nem sempre contemplam a imagem verdadeira
da realidade social, deixando de lado os demais aspectos fenomê-
nicos cronologicamente reais. A Integração das polícias se aplicada
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no momento certo é um passo correto, quando abrange a todos
de todas as categorias, pois de outra maneira evidencia imperfei-
ções indesejáveis a tudo e a todos da sociedade. Dessa forma,
devemos também alertar a todos dos perigos de se integrar as
polícias sem ouvir seus integrantes e a sociedade, para que não
ocorra um prejuízo sem preço final a ser pago por todos nós, em
longos anos de tentativa na concretização de um excelente projeto
que, infelizmente, por demonstração de poder das forças ocultas,
não conseguirá consolidar-se em sua plenitude, se continuar as
zonas de policiamentos a vivenciarem uma verdadeira maquiagem
operacional. Não acredito que em tão belo projeto cuidadosamente
elaborado em exemplos históricos de países do primeiro mundo,
esse erro não possa ser corrigido. Só sei que, não fui ouvido quando
me manifestei a respeito por esse Brasil a fora, pois os que falsa-
mente aderiram aos exemplos aplicados em alguns dos nossos
Estados, sabiam que para sobreviver, e manter o status quo, teriam
que arrastar as modificações desejadas pelo governo, na forma,
mas vagarosa de agir. E não deu outra, tendo em vista que a
integração que se vive no Brasil é maquiada perante nossos gover-
nantes, que de nada sabem, por ser tudo muito bem elaborado. Na
verdade, é conturbada e está longe de parecer um processo natural.

Entre os inúmeros exemplos está à implantação das zonas
de policiamento que não estão definitivamente implantadas e
funcionando na totalidade, não por falta de recursos e, sim, por
falta de observância de que as coisas levavam anos para se concre-
tizarem. Isso deu aos opositores do projeto a parcial vitória contra
seu executor. A atual integração das polícias com o novo governo,
com toda certeza terá continuidade e atualização dos objetivos
modificados pela força da oposição.

A integração policial brasileira, ainda que longe da
verdadeira, e fora do momento cronologicamente correto, encon-
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tra-se graças a Deus, ganhando adeptos entre os policiais vocacio-
nados das duas instituições de Segurança Pública. Basta ver que os
ensinamentos doutrinários que eles assimilaram repercutem de
forma benéfica no seio da sociedade, porém, como eles não detêm
força, as ações operacionais não refletem o aprendizado, inter-
rompido com o fim da academia de ensino itinerante e da corre-
gedoria itinerante em alguns Estados. O ponto da falta de eficiência
do aprendizado nas ações operacionais integradas foi muito bem
observado por excelente executivo do governo do meu Estado.

O que os opositores da integração esqueceram é que, com
a ponta do pé, o passo inicial foi dado. Assim, graças a Deus, con-
seguiu-se atingir os policiais vocacionados que, pela sabedoria são
capazes, se voltarem a ter apoio de corrigir as imperfeições e colocar
as coisas em sua devida ordem.

Neste ano, estamos chegando ao final dos atuais governos.
E devemos lutar contra todos que sejam opositores da integração
natural, seguida posteriormente da unificação também de forma
natural das instituições policiais, uma vez que para eles é um
momento muito significativo que o atual governo termine logo,
pois como verdadeiros mestres dos seus desejos individuais
continuaram lutando pela manutenção total dos ultrapassados e
ilegítimos status quo até hoje intocáveis.

Resta-me apenas agradecer a Deus, por ter até hoje
sobrevivido aos ataques dos que não me ouviram e, dos inimigos
da evolução natural das instituições policiais pelo processo da
integração verdadeira que leva a unificação natural. Eles acreditam
estarem vencendo. Ledo engano, vamos continuar integrando até
a unificação natural das instituições policiais.

Boa eleição.
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VIOLÊNCIA TEM REMÉDIO

Somente com mobilização nacional, para a criação de um
grande fórum permanente entre os centros comunitários da nação
brasileira, as instituições governamentais e as ONGs, aparecerá o
remédio contra a grave “epidemia” de insegurança pela qual
passamos nos dias de hoje, por pura falta de ações efetivas, muitas
delas, até simplistas, que poderiam ser aplicadas por parte dos
desgastados Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Muitos dos homens e mulheres honrados desses poderes
até que tentam concretizar ações moralizadoras. Mas, infelizmente,
as forças ocultas sempre surpreendem a todos, com os gritantes
retrocessos nas ações humanistas daqueles, por força do já famoso
“manda quem pode e obedece quem tem juízo”. Exemplos
cristalinos são as instituições de Segurança Pública do Brasil. Estas,
sem independência são praticamente obrigadas a seguir o pensa-
mento autoritário de alguns dos executivos do escalão dito superior,
que quando são contestados, de imediato substituem o contestador
por quem obedeça, mesmo que exista erro na orientação.

Mata-se demais no Brasil, tanto no mundo marginal (pes-
soas que optaram por viver do crime), como no mundo dos crimi-
nosos sociais (pessoas que por vários motivos sociais do nosso dia
a dia cometem crimes que não queriam cometer).

As drogas lícitas como o “álcool”, bem como a falta de
esperança emocional por causa da exclusão social, já quase sem
controle, são os dois fatores que mais contribuem para o crime do
homem de bem, que são a maioria. Como os homicídios culposos,
os de violenta emoção, as lesões corporais de todas as ordens no
trânsito ou não, que aí estão como comprovação da realidade social
de todos nós, seja no que restou dos lares ou fora deles.
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De nada adianta o reaparelhamento do aparato preven-
tivo e repressivo das instituições policiais, sem que a divisão da
renda entre ricos e pobres seja mais justa, para assim diminuir os
crimes ocorridos do produto social, que na sua grande maioria
são controláveis, quando a população tem assistência médica,
educacional, laboral e etc. Para fazer frente a essas necessidades,
requer-se a investidura de um novo grupo de Deputados Federais
e Senadores, oriundos verdadeiramente das bases comunitárias.
Assim, a Segurança Pública, a Saúde e a Educação de todos nós
que não somos ricos, terão uma política pública verdadeira como
determina a Constituição Brasileira, a todos da Nação, que
envolvidos no dia a dia de nossas vidas pelo voto consciente,
devolverão ao poder formal (o Estado), ações multilaterais que
apontarão os remédios sociais controladores da fase aguda de
nossas mazelas, provocando assim benéficas alterações no
comportamento desestruturado de nossos dias, possibilitando,
a partir daí, que as polícias possam dedicar-se às pessoas que
vivem do crime e para o crime.

Aí caro leitor, o controle da criminalidade será menos
penoso, pois os policiais vocacionados, por diminuição acentuada
dos pequenos delitos sociais, terão o tempo necessário para os
criminosos que vivem do crime por opção própria, por não quererem
viver em sociedade organizada para o bem comum, e sim do crime
pelo crime. Bem como o policial da retaguarda investigativa poderá
dedicar maior atenção aos pequenos delitos sociais, para que os
infratores não acabem querendo ser marginal por não acreditar na
punição.

A responsabilidade das polícias nas causas da epidemia de
insegurança em que vivem todos os brasileiros, só são existentes
em grau elevado pelo acentuado desvirtuamento selvagem das
diretrizes institucionais comandadas por força do poder real (poder
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econômico) diante do poder formal (o Estado) que interfere em
todos os níveis da sociedade, e isso só se reflete intensamente pela
vinculação direta das instituições de Segurança Pública ao poder
Executivo em todos os aspectos. Somente a independência já, das
mesmas, com a natural unificação no momento histórico certo, a
prevenção e repressão ao crime, estarão livre da incômoda inter-
ferência de certos poderosos do Estado (partidário, corrupto,
omisso)... em suas ações, quando comandadas por não vocacio-
nados.

Por tudo isso, pugno ao povo do Brasil que seu voto seja
de pura consciência comunitária. Pois os homens sérios das polícias
que querem a independência das instituições policiais do Poder
Executivo, bem como a unificação da prevenção e repressão, ficando
fiscalizados por um Judiciário independente e específico para o
controle das ações policiais. Só conseguirão melhor servir ao
verdadeiro patrão (o povo) se o seu voto, caro leitor, for consciente.
Se assim não for, continuará o poder econômico (poder real)
mandando no poder formal (o Estado) que enfraquecido por seus
próprios erros decorrentes da falta do exercício do voto consciente
como maioria. Continuará tendo que conviver com as migalhas
do poder real, que é o maior incentivador do poder paralelo do
mundo marginal, desde que esse não passe a incomodá-lo além
do permitido. O poder real, atual dono do poder formal, é o
alimento preferido dos que vivem do crime, bem como estimu-
lador das nossas mazelas para manutenção do seu status quo.
Saltando aos olhos de todos pela primeira vez em nosso Brasil,
por força das mazelas sociais que estamos vivendo, sinais de
fraqueza ao seu próprio veneno (mais e mais dinheiro), por isso o
seu voto, caro leitor, se for comunitário, acabará com os Estados
paralelos (DO PODER REAL e de seus filhos “OS MARGINAIS POR
OPÇÃO, OS CORRUPTOS e OS OMISSOS “ para emergir aquele por
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todos nós idealizado “ O PODER DO POVO”. Somente assim, a
violência terá um remédio controlador (O VOTO DO POVO).

MÁFIA NÃO, SIMPLES OPORTUNISMO

Durante os últimos meses estou de licença saúde para a
atividade policial, estando por orientação médica em tratamento
rigoroso, mas, voluntariamente, em atividades de interesse da nossa
sociedade. Pelo que já estou quase curado e pronto para novos
voos profissionais.

Aos meus médicos, hoje meus conhecidos, posso até dizer
amigos, diante da relação constante que nos envolvem, e aos peritos
do IPASEP, quero aqui desde já, agradecer ao tratamento pro-
fissional que tenho recebido, pois os diagnósticos são sempre
comprovados e os peritos muito atentos e técnicos diante dos seus
laudos. Nem por isso, tive um dia a mais de licença do que o trata-
mento está exigindo.

Na verdade, quero o mais rápido possível voltar à atividade
policial, ou ao menos como aposentado, ao mundo dos plenamente
saudáveis. Para que possa retomar profissionalmente a pratica
vocacional do bem-comum, na luta contra a fome, a miséria,
desemprego e aos marginais por opção. O que é a principal meta
do governo eleito do Pará, que com meu partido, o PPB, também
ajudei a sufragar. Lendo um dos matutinos de nosso Estado,
chamou-me atenção uma reportagem cujo titulo da manchete era
“POLICIAIS USAM ATESTADO MÉDICO PARA EVITAR PUNIÇÃO” e
também o fato de alguém naquela reportagem ter dito tratar-se
da existência de uma possível “MÁFIA POR TRÁS DOS ATESTADOS”.
Na mesma reportagem, varias autoridades falaram do assunto
dentro de uma avaliação pessoal do problema, que tive a honra de
resolver com uma simples portaria, elaborada de forma técnica,
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com o acompanhamento e orientação do CRM/PA e do nosso IPASEP,
assim evitamos abuso de autoridade e constrangimento ilegal a
quem quer que fosse, principalmente aos profissionais de medicina,
que na maioria dos casos são muito mais vítimas do que partícipes
na questão, que no começo foi séria, resolvida num segundo
momento; e agora voltou a ser novamente um problema.

O importante é saber-se por que a portaria supramencio-
nada foi revogada. Ou se não, por que deixou ela de ser executada,
tão logo deixei o comando da instituição policial civil. Terá sido a
pedido de alguns sindicalistas para não atacarem a Administração,
como atacavam a minha, e cedeu-se aos argumentos dos mesmos
sem mais ouvir ninguém? Acredito que sim, mas posso estar
equivocado. Será?

A detecção do problema deu-se logo no início de minha
gestão como chefe de polícia do nosso Estado, em 1999, após um
volume forte de solicitação de licença saúde. O que me levou a
todos os atos necessários, até chegarmos à feliz portaria que
desbancou os provavelmente “doentes” de ocasião, em virtude do
remédio ter se virado contra o próprio feiticeiro. Ou seja, contra o
provável falso doente, que diante de tantos obstáculos, preferiu
trabalhar ao invés de adoecer a seu bel-prazer. O que facilitou e
agilizou o atendimento administrativo ao policial verdadeiramente
doente. Posso apenas afirmar que o contra-ataque a eles foi eficaz,
até para possíveis adulterações de atestados.

Não existe máfia e sim oportunismo. Provavelmente, por
ter voltado a acontecer à falta de controle rigoroso, pois aquela
portaria que reduziu de 252 casos, em 1999, para 65 casos em
2000, sem a sua aplicação ou existência possibilita o retorno dos
atestados, por parte de servidores, para curarem suas ressacas,
fugas de trabalho e faltas em audiências. Diante de oportunidade
assim, trabalham quando querem.
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O oportunismo dado pela lei é utilizado por eles ao procu-
rarem um profissional da área médica, seja lá aonde for; para relatar
uma situação de mal-estar súbito que, para ser diagnosticado,
dependendo do sintoma, pode levar dias a fim de obter o resultado
dos exames que o paciente realiza, se e quando quiser. Tudo isto
faz com que o profissional de medicina fique muitas vezes sem
saída para negar o atestado pretendido.

O nosso IPASEP como toda e qualquer instituição não é
perfeito, mas posso afirmar que seus peritos são rigorosos; pois
tenho apresentado-me aos mesmos e tenho visto pessoas
descontentes ao saírem dos consultórios por não terem conse-
guido os dias que pensavam receber pelo atestado médico
apresentado.

Não há de se falar em licença saúde que evite punição, pois
os atos administrativos independem dos atestados médicos, que
não falem da incapacidade do paciente para os atos. Se assim não
for, o paciente pode prestar depoimento em casa, no hospital, em
qualquer lugar, basta o presidente dos autos ser diligente. Agora,
se o paciente estiver proibido de receber visitas por ordem médica
escrita, o que não é o caso dos nossos atestados, aí sim, o presidente
do procedimento tem que aguardar o restabelecimento do acusado
ou vítima e da testemunha, se esta for à única prova nos autos.

A portaria em questão, foi como uma máquina completa
que, para ser melhor, só precisava de um gestor e assim o Conselho
de Segurança Pública não seria importunado por questões internas
das instituições a ele vinculadas, por já serem bem adultas para
equacionar suas mazelas internas.
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MELHORANDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Não entendo como se pode, sob o infeliz argumento de
que já temos estrutura consolidada, querer minimizar o problema
do atendimento ao “cliente”, que de fato é o cidadão pagador de
impostos para manutenção das atividades de defesa e proteção
social do Estado, solicitando via mídia, que a população denuncie
mais.

Independentes de estrutura (que ajuda, mas não resolve,
ou de divulgação que sempre é bom), acreditam os estudiosos do
assunto que reconhecer a si mesmo, como cliente, é o único ponto
de essência que poderá fazer com que boa parte do servidor público
de qualquer área, em especial o da segurança pública, possa oferecer
a todos os cidadãos no Estado, um atendimento condigno. É no
duplo papel de servidor/cliente que reconhecerá o servidor público
a si mesmo como “cliente”, numa situação parecida em que ele
esteja a atender. Ou seja, como se fosse ele mesmo sendo atendido
ao solicitar um serviço que o Estado deve, constitucionalmente,
executar. E que ele, como cidadão e não somente como servidor,
deseja e quer, com toda certeza, ser bem atendido, independente
de posição social, então porque não levá-lo a refletir sobre seu
próprio atendimento.

Como gestor inovador de paradigmas, tenho percebido que
para que isso aconteça, é preciso trabalhar com todos os membros
do conjunto da segurança, na valorização do papel do servidor e de
sua própria autoestima como pessoa humana. Foi por isso que
implantamos o projeto melhorando a comunicação interna em
todas as áreas da Polícia, com apoio de educadores e psicólogos.
Um sucesso notável, hoje extinto e que precisa continuar agora, ao
mesmo tempo em que a população percebendo a mudança pelo
eco propagador de boas novas da sociedade, denunciará com
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convicção as ocorrências criminosas e problemas no atendimento,
ainda mais do que já faz de forma constrangida.

O problema não está na falta de coragem da população
em denunciar o crime e o péssimo atendimento e, sim, no trato da
inteligência para mudança de comportamentos, passando-se do
individualismo do “eu” para o coletivo da equipe “nós todos”. Só
assim, o bom atendimento aparecerá natural e gradualmente. Pois
os policiais que renascerem para si mesmos, não aceitarão mais
que seus colegas atendam mal ao público ao ver um dos seus
parentes amigos ou a si mesmo naquele cliente. Que diante de um
novo aliado (o policial consciente da sua responsabilidade funcional
e o cidadão cumpridor de seus deveres sociais) terá perante a
Corregedoria de Polícia força na reclamação e essa disciplinarmente
corrigirá o infrator ou o expulsará da corporação, se repetir à má
conduta no atendimento ao público. Claro está que este é um dos
aspectos mais críticos da imagem do Poder Público em qualquer
sociedade democrática.

Mecanismos para depurar o atendimento, como convênio
com os Correios, onde por meio de estatística o cidadão remete
seu entendimento ao atendimento recebido quando precisou da
polícia hoje abandonados, deixei prontos e em execução, eles são
de extrema importância para o monitoramento da própria Segu-
rança Pública. Pois ao remeter sem precisar se identificar sua opinião
ou reclamação à instituição, que diante do resultado da estatística
atua preventivamente em seus quadros, via setor psicossocial,
melhorando a comunicação, o cliente passa a ter confiança no
serviço. É por isso, que o Psicossocial que criei, possivelmente
precisa voltar a ser enfatizado, se não, vamos continuar a ver, ainda
nos dias de hoje, de forma triste, policiais para justificar algo
ocorrido nas celas preferirem tomar conta de presos de justiça que
não são de sua responsabilidade em cubículos. E a debocharem da
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extinção do pátio da central de polícia, a valorizar a praça de
alimentação que criei como sala turística de visita e lazer para uma
boa pesquisa no arquivo central da polícia que reestruturei, para
bem atender aos policiais, advogados, promotores, juízes, defen-
sores públicos, estudantes e ao cidadão comum na busca de
informação verdadeira sem precisarem conviver durante a pesquisa
com ratos e todo tipo de imundice, como era.

Para um bom atendimento ao público, o pátio da antiga
central de polícia, onde o horror imperava, segundo a mídia, e de
interesse ao turista, transformou-se em uma praça que preserva
com exemplares o passado histórico, e que leva o nome de uma
ilustre colega de profissão, escolhida de forma democrática, por
dignificar o nome da mesma Instituição por longos anos, lutando
isoladamente antes mesmo de nós pela polícia cidadã. Certamente
contrariando aos que não acreditam na praça, ela está alegre no
oriente eterno (ao lado de Jesus) na melhor de todas as praças, a
do Éden.

Hoje se encontra em forma de praça, o amor, a alegria, a
paz, a liberdade e o humanismo, além do que a praça é nobreza, e
minha colega de profissão e cunhada de Maçonaria era nobre, como
mulher, esposa, mãe, filha e amiga. Se alguém errou, foi a Instituição
na sua gestão. Por abandono da praça, nela sempre que posso, vou
visitar nosso arquivo e ali pesquisar, aproveitando para conversar
com os servidores ali lotados e sentindo minha maior alegria, que
é ver que o inferno virou céu. Assim como o antigo Presídio São
José, que virou Pólo Joalheiro São José Liberto.
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LIÇÕES

O objetivo de vida do ser humano, ainda que perceptível
ou não a ele, com o passar de sua vida terrena, é cumprir a missão
indicada pelo Grande Arquiteto do Universo (DEUS), missão essa,
que já chega ao mundo da matéria devidamente programada para
as opções do bem e do mal (livre arbítrio), podendo o ser humano
avaliar e trilhar o seu próprio caminho. Assim dizem os estudiosos
do assunto.

Aprendendo para o bem ou para o mal, com os erros e
acertos da sua missão, o humano busca o aprimoramento cada
vez maior da sua opção espiritual, dando assim, início as suas ações,
que terão julgamento imediato da consciência de cada um de nós
mortais ao praticá-las. Por conseguinte, a nossa vida material
certamente, por ser completamente necessária na relação do que
é certo e errado espiritualmente, não pode exigir como não exige
que sejamos perfeitos, pois as normas sociais e as leis só as
cumprem os que querem ou os que aceitam a vontade da maioria,
estando certa ou errada. É por isso que logo, as nossas falhas e
acertos diante da matéria aparecem através dos conflitos e festejos
sociais, ditados pelos nossos sucessos e insucessos da opção
espiritual construída, que serve como forma de aprendizado
depurador ou incentivador de nossas mazelas, quando ou não, no
exercício da Democracia. As lições de como agir melhor em uma
segunda oportunidade, é forma concreta no mundo espiritual.
Segundo os espíritas, o que é também uma realidade como norma
legal em alguns países, graças a Deus, inclui-se o nosso Brasil.

Acredita-se, portanto, que a perfeição não é obrigação
tanto espiritualmente, como socialmente diante da matéria, e o
que se procura para a evolução espiritual e social, é que o aprendi-
zado dos erros em ambas depois de corrigidos e somados aos
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acertos, leve a alegria do bem viver tanto no espírito como na
matéria. É por isso que aceitamos erros sem maldade, punindo
os maldosos, que também são perdoados por Deus e pelas normas
sociais após o cumprimento da pena. Diante do exposto, acredito
que, mesmo os mais estudiosos entre nós, em todas as diferentes
culturas e, os desencarnados de luz, são iguais em relação a tudo
e a todos, assim como um mais um são dois, ante ao infinito
conhecimento de Deus, que é pai de cada um de nós e das ciências.

O homem policial está aí nesse contexto como todos nós e
não quero aqui trazer uma nova verdade a ser desvendada. Quero
apenas alertar a todos que a sociedade, que nem sempre é a que
Deus desejou, pois deixou-nos a opção do bem. Foi quem criou a
polícia para combater em seu nome, os seus próprios erros, isentos
de maldade ou com maldade, por parte do agente infrator da norma
legal. Os socialmente pretensiosos no saber, portanto limitados,
não conseguem separar o policial vocacionado que, diante dos seus
erros, isentos de maldade são merecedores de uma segunda chance.
Portanto, dentro do padrão natural do espírito e da matéria, do
policial não vocacionado que age com maldade, esse, como qualquer
outro ser humano, ainda que dentro da sua opção tanto na matéria
como espiritualmente deve pagar por seus atos (matéria) ou
aperfeiçoar (espírito) e retornar ao convívio social ou espiritual após
cumprir sua pena ou aprendizado. A humildade, honestidade, o
amor ao outro e o amor a Deus, devem ser a capacidade infinita do
conhecimento e, por assim achar, a própria sociedade sabendo-se
vítima de si mesma nos erros criou-nos, esquecendo de que, para
ser policial, necessário se fazia naquela época e hoje também, que
somente os voluntários vocacionados fossem aceitos na corpo-
ração, com liberdade de ação por independência vigiada e contro-
lada pelo voto, preferencialmente o distrital, pelo que certamente
o número de erros isentos de maldade seria bem menor do que é
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hoje e, os praticados por pura maldade, seriam imediatamente
debelados com a perda do cargo e jamais podendo voltar, outra
vez para atividade policial.

Feliz Ano Novo !!!!

A OBRA

A polícia, para o povo, em parte depende do desenvolvi-
mento socioeconômico e cultural da nossa Nação, que deverá estar
associada à gestão governamental de forma participativa, natural
e respeitosa, para assim estabelecer com aquela, meio exuberante
de direitos e deveres.

Se soubermos respeitar os ensinamentos históricos dos
diversos doutrinadores que recomendam uma polícia totalmente
estruturada num programa único, seremos capazes de construir
uma Segurança Pública com alto grau de bem-estar para todos ao
final da obra.

Entretanto, se optarmos por projetos de maquiagem ainda
que belos, mas sem consideração às lições presenteadas, desper-
diçando tempo e recursos de forma indiscriminada, legaremos um
grande confronto entre realidade e maquiagem para todas às
gerações futuras.

A sociedade nos ensina em tempo real, que as polícias do
Brasil tentam caminhar juntas, por força de modelos dos mais
variados tipos diante do entra e sai dos governantes que deveriam
respeitar as conquistas. Mas só o respeito não é o suficiente:
necessitamos de governantes que queiram ir mais além, criando
uma única polícia de carreira, tanto para os Estados como para o
país. No momento histórico certo, após a integração natural e não
forçada das mesmas como se realiza no Brasil para que se
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preocupem com a prevenção e repressão de um único projeto
pensado e de responsabilidade hierárquica de todos na execução,
respeitando-se as peculiaridades de cada região.

Por esta razão, tenho a satisfação de ver a possibilidade
real de um controle ao acesso voluntário/vocacional às instituições
de Segurança Pública, dar-se por meio de vestibular. Trata-se de
um instrumento inovador, que disciplina e estabelece regras claras
sobre a polícia cidadã na forma de emprego vocacionado e do
voluntarismo ao bem servir diante do alto risco de vida imposto
pela profissão, bem como, a garantia de um aprendizado de alta
qualidade, tendo em vista, os recursos entre outros da iniciativa
privada ou gestão pública confiável.

Faço este apelo inspirado no projeto “EU SOU POLÍCIA”, de
minha autoria e em conceitos históricos que defendem à polícia
única que abre novos caminhos tanto para os Estados (polícia
estadual) como para o país (guarda nacional). Para o mundo da
cidadania plena e sem maquiagem, uma tarefa em construção de
forma imperceptível para alguns gestores e realidade para
estudiosos especializados no assunto.

Cada passo dado, sem maquiagem à polícia cidadã
corresponde a uma compreensão da estrutura da obra Polícia do
Estado (só do Estado), Polícia Integrada (que hoje vive uma crise de
identidade, por não saber se serve ao Estado ou ao cidadão), e
Polícia Cidadã (que se destina a servir a todos dentro do limite
legal). Dentro dela seremos amigos de verdade cada vez mais e,
com ela teremos a certeza de dias melhores.

Este artigo, constitui-se em uma homenagem aos gover-
nantes de visão alargada e um perdão ao que se extraviou pelo
poder. Pois, reconhecidamente, nem todos possuem o dom da
hermenêutica e a sensibilidade do poder do discernimento em dar
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continuidade aos projetos que levam a novos caminhos a toda e
qualquer instituição. A esperança, é que todo dia temos a oportu-
nidade de renovar nosso destino. SORTE MEU IRMÃO!

NO XADREZ VIRTUAL

O desgaste do Secretário de Estado de Defesa Social, do
poder Executivo do nosso amado Estado do Pará, perante o nosso
Judiciário, provocou o rompimento do último laço democrático da
norma jurídica entre todos nós, que acreditamos no Estado social
democrático de direito e deveres. O incidente, considerado gravíssi-
mo pela sociedade, através de norma jurídica, foi seguido de uma
série de outros atos menores que denotaram um colapso de
submissão sem precedentes na história do Judiciário de nossa terra.
Revelando, uma vez mais, a fragilidade da norma legal para os
detentores do poder e os riscos a que estamos expostos, caso
retorne a ditadura do poder pelo poder, berço de tantos pseudos
democratas dos dias de hoje. O Judiciário da época da ditadura
militar teria feito cumprir a lei em todos os seus ângulos ainda que
tudo viesse a terminar em doce de AÇAÍ para todos os envolvidos.

A população carcerária com toda certeza não tem relação
direta com os atos praticados. O que verdadeiramente acredito ter
ocorrido, data vênia, foi um golpe ditatorial de um mestre na arte
do poder unitário ao avisar de forma bem clara quem está no poder.
A queda do ato ILEGAL no mundo quase democrático e quase pleno
em direitos, e deveres para todos, já era de se esperar, porém, não
se esperava que se provoca apenas um CURTO-CIRCUITO no
“Democrático Ditador” que possivelmente tem missão definida no
jogo da segurança privada contra a segurança pública. A equipe de
proteção do Judiciário que deveria ter isolado o problema por via
da norma legal em todos os ângulos, a meu ver, com toda vênia,
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falhou perante o povo, que percebeu bem a diferença entre o mortal
comum e o dito detentor de poder Material ou Estatal. Prova disso
é que os efeitos do CURTO-CIRCUITO do Judiciário passaram e logo
em seguida novo ato o ditador adotou. No final do ‘INCIDENTE’
deflagrou-se a já tradicional guerra das reuniões e suas comissões
inócuas, gerando ao povo mais uma vez, o sentimento de debilidade
da Democracia normativa como remédio a ser aplicado para todos.
Enquanto isso, os atentados, assaltos, sequestros, etc. aumentam
os lucros nos serviços de segurança privada, e assim a crise na
segurança pública agrava-se.

MANCADA

Quem comentou os índices de criminalidade do ano de
2001 com o ano de 2000 como decréscimo recebeu data vênia,
uma visão sem cristalinidade da realidade dos fatos.

Tendo idealizado e implantado o primeiro tombo único da
história do Brasil para a área de segurança pública, com a intenção
de evitar números estatísticos desencontrados entre as Instituições
do Sistema de Segurança do nosso país, o que é ainda, infelizmente,
uma pura realidade. Ao discutir a ideia com quem de direito, apre-
sentei, após longos diálogos com o delegado ATHOS, um projeto
que dava forma e soluções técnicas as nossas preocupações e que
dirimia as divergências entre as instituições, principalmente, no
quantitativo dos casos.

O tombo único nada, mas é que um banco de dados reais,
dos índices de criminalidade vistos ou vividos através dos boletins
de ocorrências policiais, com detalhamento profundo do fato em
sua natureza, sem desprezar, contudo, os não registrados.

Ao ser criado e implantado, ele por sua própria natureza
inibidora de erros, diminui o distanciamento entre os fatos aconte-
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cidos e os registrados, pela confiança que o cidadão adquirir ao
noticiar o ocorrido em qualquer unidade policial ou mesmo via
correio, tramitando-se a ocorrência para a circunscrição de origem
sem a possibilidade de erro perante a autoridade que, de posse
dos elementos necessários e confiáveis, poderia investigar os fatos
com a ajuda do Departamento de Inteligência, que também foi
criado por nossa equipe de trabalho, podendo assim, a autoridade
em todos os casos, fundamenta-los à luz do bom direito.

Em função dessa nossa maneira de ver e tratar a coisa
pública, em equipe de um bom senso fora do comum, é que
construímos e implantamos o tombo único, posso dizer em nome
de todos daquela equipe que estávamos trazendo para você, caro
leitor, o centro em torno do qual gira a possibilidade de dimi-
nuição da criminalidade, pelas ações das instituições policiais, ou
seja: “à estatística”. Não como uma brincadeira e, sim, como coisa
séria.

Não estaremos trazendo aqui, especificamente neste
momento, uma certeza de cunho científico, e sim, apenas um senti-
mento de medo, por achar-me em dúvida em relação aos fatos
“estatisticamente” divulgados, como decréscimo no índice de
criminalidade. Com toda vênia, sem a devida estatística real, cujos
índices divulgados são totalmente conflitantes entre as demais
Instituições.

O ponto que aqui mostramos para você, é o que vem
devolvendo ao cidadão comum um sentimento possivelmente
maquiado de tranquilidade nos índices de criminalidade fornecidos
aos veículos de comunicação do nosso Brasil. Porém, não
coincidentes com aqueles apresentados por outras Instituições, que
por outros objetivos técnicos, detêm conhecimento dos dados
referentes a cada caso registrado ou não em boletim de ocorrência,
como é o fato morte, que é formatado de acordo com objetivo de
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cada instituição, bem como, o erro de registros sob o titulo de
extravio de documento, quando na realidade houve furto ou roubo.

O Sistema de Segurança Pública do Brasil, sem sombra de
dúvida, deve seguir o exemplo de um tombo único para todos os
Estados, que interligados e diante de um controle nacional, evitarão
que fatos graves aconteçam e não sejam lançados estatisticamente
de maneira correta, e que errados vão ao conhecimento do público
de forma distorcida, pela falta de um controle eficiente que possa
saber, por exemplo: se alguém morreu, qual a causa morte, se ela
gera ou não procedimento investigativo, se foi ou não foi tombado
o inquérito e o porquê, etc.

O banco de dados reais, denominado como tombo único,
com toda certeza, se utilizado da forma como planejamos, iria
projetar assustadoramente como já era esperado tecnicamente, o
índice de criminalidade para maior, durantes os anos 2001; 2002;
em virtude, do registro ordenado dos novos dados, dos municípios
da área metropolitana como um todo, e de cada um, em sua forma
individual, além dos dados dos demais municípios do Estado, que
jamais tiveram seus índices de criminalidade apurados de forma
correta e, a partir daí, com todos os dados disponíveis, realizar um
trabalho devidamente planejado com dados confiáveis, somente
aí poder-se-ia, pensar na possibilidade real de decréscimo nos
índices de criminalidade, ao executar operacionalmente os resulta-
dos dos estudos dos dados estatísticos.

O que não pode acontecer é se ter uma diminuição dos
índices de criminalidade, logo após a implantação do tombo único,
tal situação só ocorreria possivelmente por erro na sua utilização,
quando se conferir o boletim de ocorrência ou em virtude da não
consulta aos demais órgãos do Estado ou, mesmo por falta de
comunicação com os municípios e com os demais órgãos do
Sistema.
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Assim, é provável controlar a criminalidade e fazer nossos
governantes acreditarem ser produto da integração, o resultado
apresentado como decréscimo. Difícil é ser realista e não ter medo
de sombras que não gostam de maquiagem por conhecerem as
cânones da estatística e não simples informações desencontradas
por falta de embasamento técnico, ainda que à disposição de todos.

Para evitar atropelos ao tombo único, criamos como
elementos auxiliares ao mesmo, o serviço de controle dos crimes
violentos, a Corregedoria Volante, controle de correção dos bole-
tins de ocorrências concluídos com erros no enquadramento legal,
a estatística real com dados completos de cada ocorrência, todos
acompanhados pelo Departamento de Estatística, criado para
controlar e abastecer durante 24 horas a todos os colegas
operacionais ou não, bem como a inclusão das representações na
estatística via boletim de ocorrência e o convênio com os correios.

Por derradeiro, o projeto demonstrado e iniciado, tinha o
condão de espelhar a verdadeira realidade dos índices de crimina-
lidade de forma geral e inequívoca, além de fornecer dados para
uma efetiva e competente medida policial que adotada diante dos
elementos técnicos do tombo único, resultariam em dois efeitos
práticos, qual sejam: “O de bem servir a sociedade violada em seu
direito protegido por lei e consequentemente, a redução da
criminalidade”.

PIRATARIA

Um problema muito presente no Estado do Pará atualmen-
te, é a existência desconfortante de alarmantes assaltos armados a
embarcações.

Há necessidade extrema da realização de um seminário
sobre pirataria em nossos rios.
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O evento deve contar com a participação de delegações
dos municípios atingidos pelos ataques, autoridades marítimas,
autoridades governamentais, trabalhadores, Ministério Público,
juízes, delegados, vitimas e armadores.

Durante nossa permanência na Delegacia Geral de Polícia,
apresentamos informes estatísticos e medidas preventivas, ado-
tadas pelo Departamento de Polícia Especializada para prevenir e
reprimir casos de pirataria ao reativarmos a “POLITUR” (Divisão de
Polícia Fluvial e Proteção ao Turismo, composta pelas Delegacias
de Polícia Fluvial e de Proteção ao Turismo), idealizada por Nelson
Marques (Delegado de Polícia); Lélio Alcântara (Delegado de Polícia
e Secretario de Segurança a época) e comissário Luís Pereira, todos
ex-oficiais da Marinha Mercante. Foi uma Divisão policial inédita a
nível de Brasil e elogiada por todas as polícias da nação, desde sua
criação em 13 de marco de 1987.

Dentre os trabalhos previamente definidos, destacamos o
controle a distância das estatísticas de cada Município, que faci-
litou a adoção de medidas antipirataria de bons resultados, adota-
das por uma única equipe da área de inteligência, que apresentou
quadro estatístico e novas medidas para prevenção dos ataques,
como equipar as polícias com embarcações ligeiras, para atuar com
maior rapidez, principalmente nos principais alvos dos piratas; con-
trole estatístico semanal; comando único nas ações de prevenção
e repressão e treinamento especializado para os agentes das
instituições de segurança.

De um modo geral, diante das estatísticas apresentadas e
das medidas para prevenir tais atos, oriundas do trabalho de inteli-
gência realizado, os atos de pirataria, apresentaram significativas
diminuições àquela época. Esse trabalho, por nós reativado, infeliz-
mente foi abandonado, mas, certamente, por visão alargada dos
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novos gestores das instituições de segurança pública, voltará a ser
adotado.

Aos comandantes de embarcações, aconselho que vigiem
o navio e a carga como medida de precaução e, a qualquer ativida-
de suspeita, iluminem todo o navio. A má visibilidade facilita as
ações ilícitas. Não se esqueçam de estabelecer comunicações para
obter apoio externo das polícias. Controlem o acesso à carga, as
áreas de risco e falem menos com as namoradas conseguidas em
cada porto visitado. Não deixem valores expostos; eles estimulam
a prática de furto. Em caso de ameaça ou simples suspeita de
assalto, acionem os alarmes imediatamente e procurem ofuscar
com luz forte os oponentes e não tentem atos de heroísmo.

Por outro lado, erro frequente é supor-se, na via política,
ser possível vivermos em eternos padre-nossos dentro das insti-
tuições de segurança pública, à espera de milagres, diante da falta
de retaguarda. Outro erro grave é deixar de tratar de um ponto
importante: os receptadores, do qual os piratas só se afastam ao
perceberem a ação policial contra estes ou por escolha própria, em
busca de outro comprador para sua pilhagem. Esses grandes, médios
e pequenos receptadores existem e enchem todas as cidades. Não
há outro meio de combater a pirataria, a não ser fazendo com que
eles sejam identificados, presos e condenados.

TÉCNICA

A partir de uma ação preventiva devidamente técnica, é
possível diminuir a criminalidade a patamares toleráveis pela socie-
dade, dando-se assim, então, uma melhor atenção à repressão, da
mesma forma que aos crimes violentos, com ou sem organização.

Um ponto importante para se atingir uma boa prevenção
por técnica, é utilizá-la estatisticamente na sua forma primária, que
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reúne os procedimentos de denúncias da sociedade civil nos
boletins de ocorrências, que levam a prevenção secundária,
diagnosticando e indicando aí, as medidas para uma execução
operacional consciente, exercidas pelos agentes da segurança
pública, tanto no segmento fardado ou não, pelo que os atos de
prevenção extraídos dos dados estatísticos primários, ajudam
nossos executivos de todas as esferas, a reabilitarem-se perante a
sociedade diante do aumento já quase incontrolável dos pequenos,
médios e grandes delitos.

A estatística real foi criada com base nesta ordenação de
ideias, porque na medida em que os trabalhos são empíricos, as
possibilidades de sucesso na repressão são diminuídas diante da
intensa demanda dos pequenos delitos nas unidades policiais, o
que ocasiona um número demasiado de procedimentos aos policiais
civis, que acabam atendendo a alguns e não, a outros. Para essa
situação corriqueira, a estatística real é o único remédio eficaz que
recomendamos, devendo ser utilizada para todos, por comando
único, aplicando-se seu resultado de forma integrada. Esta nossa
ideia, percebo ter sido absorvida, em parte, pelo Governo do Estado,
como está enfocado em projeto que tramita na Assembleia
Legislativa, que cria o ‘CEI’ (CENTRO ESTRATÉGICO INTEGRADO), que
nada mais é que nossa estatística real, idealizada e implantada pela
Polícia Civil, aquela acionada ou decodificada pelo tombo único,
também de nossa autoria, que com sua utilização, passou a
diferenciar o que se deve considerar como procedimentos preven-
tivos primário e secundário e os fatos sociais que o são.

Como se vê, a possibilidade de controlarmos a criminali-
dade em patamares aceitáveis pela sociedade, diante da pre-
venção técnica, via tombo único e estatística real, é exequível,
vez que a mesma, quer do mundo marginal (BANDIDO POR
OPÇÃO), quer como produto das pequenas mazelas produzidas
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pela desestruturação da sociedade (Brigas, lesões leves, ameaças,
etc), viabilizada pelo desarmamento dos espíritos através de
técnicas, tanto sociais como repressivas, que estão contidas nos
boletins de ocorrências policiais; razão pela qual não faz sentido
o empirismo continuar norteando as ações de Polícia preventiva
em território brasileiro.

PROFISSÃO ÚNICA

Delegado de polícia e promotor de justiça são ocupações
que se diferenciam no âmbito penal, por ter seu objeto, isto é, seu
campo de trabalho, definido em lei.

Espero que os legisladores, quando regulamentarem a nova
estrutura do mundo da segurança pública, acabem com os entraves
legais, burocráticos e de ciúmes entre as categorias, tornando-as
uma única profissão, ou seja, os atuais delegados continuando a
trabalhar no interior dos prédios da polícia investigativa passariam
para o quadro do Ministério Público, como promotores públicos
de polícia judiciária, dando-se assim, início ao processo criminal,
desde a notícia crime “NOTITIA CRIMINIS”, com amplo contraditório
até o recebimento da denúncia, concre-tizando-se desta forma ao
Judiciário, a possibilidade real e tão desejada de melhor analisar os
autos, sem as constantes e nem sempre verdadeiras reclamações,
no que concerne a possíveis cerceamentos de defesa na fase
investigativa e falta de critérios durante a coleta de provas, dimi-
nuindo-se, os HC (Habeas-Corpus) desnecessários em investigações
preliminares.

A profissão de investigador, escrivão, motorista, peritos,
papiloscopistas, peritos de local de crime, parte do segmento
fardado da PM de hoje e outras, passariam a ser uma única força
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pública de comando único, denominada como inspetoria de polícia
judiciária investigativa e preventiva, a ser criada da reestruturação
daquelas profissões, como órgão de carreira de nível superior em
segurança pública, totalmente independente no aspecto orça-
mentário e investigativo, tendo subordinação administrativa e
operacional a um comando único, e disciplinar, a uma Corregedoria
de Polícia independente e ao Conselho de Segurança Pública,
devidamente paritário como órgão superior.

Historicamente, a prevenção para crimes, sempre foi da
Polícia Judiciária por seu segmento fardado “GUARDAS CIVIS”, de
memoráveis trabalhos do natural entrosamento da prevenção com
a repressão, até o início da revolução de 64, que transferiu para a
PM (Polícia Militar), a tarefa, surgindo aí, os problemas de relacio-
namento entre as instituições, que se tenta amenizar com as
integrações das polícias brasileiras, o que só dará certo, definiti-
vamente, com a unificação no momento histórico correto.

Com ocupação única ou equiparação em direitos, para
promotor e delegado, voltaríamos de certa forma ao passado,
modernizando-o e dando assim, maior dinamismo às peças infor-
mativas, encaminhadas ao promotor de polícia judiciária, a quem,
após analise detalhada das informações caberia a obrigação de
denunciar ou não o acusado, todos os atos supra, seriam devida-
mente fiscalizados pelo quadro de corregedores do Ministério
Público, tanto no aspecto operacional bem como no disciplinar.

Ao promotor público da área penal dos dias de hoje,
caberia, após o recebimento da denúncia ou não pelo juiz, as demais
prerrogativas do MP durante o trâmite da segunda fase do processo,
até sentença final. Assim, evitaríamos atos do IPL (inquérito policial)
repetidos durante o processo, e diminuiríamos alegações diante
do juiz de cerceamento de defesa na polícia, negativas para depor
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diante da autoridade policial, processos sem laudos, outros meios
de prova, perda de tempo e de material.

Só espero que os legisladores entendam que, tanto os
atuais membros do PARQUET, como os delegados de polícia na área
penal, são parceiros desde quando aqueles eram rábulas e os
policiais eram todos indicados por políticos. O que não pode, é o
cidadão ao procurar a área de defesa social do Brasil, submeter-se
desnecessariamente a duplo procedimento de mesmo objetivo e
também continuarem os delegados, vinculados ao executivo e
tementes ao poder político de alguns dos eleitos que, sabedores
das fragilidades da categoria, que não dispõe nem mesmo do
instituto da inamovibilidade na carreira, demonstram possivel-
mente a força política que possuem, com o entra e sai de servidores
público da área de segurança no interior e na capital, a ponto de se
ter que esperar o momento político certo, para se poder trocar
uma chefia.

Quero ir e acredito que meus pares também para o Minis-
tério Público não pelo “Status”, e sim para conquistar em lei, iguais
prerrogativas, inclusive as salariais e de independência, pela
inamovibilidade e vitaliciedade, ou que elas sejam aos delegados
de polícia concedidas, pois, só assim, as possíveis interferências
indesejáveis em nosso mister, diminuirão e a processualística penal
avançará com ganhos ao cidadão e nenhum de nós desejará mudar
de profissão e a inspetoria deixa de ser a solução.

INFINITOS MINUTOS DE SILÊNCIO

No Círio de 1999, a Polícia Civil do Estado do Pará, pela
vontade democrática de seus servidores, realizou seu 1º (primeiro)
ato público de natureza religiosa na Instituição. Já em 2000 realizou
seu 2º círio ecumênico de forma harmoniosa e festiva. Para quem
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não sabe aqui não se confunde Estado (laico por definição constitu-
cional) e corpo profissional (constituído de cidadãos livres e titulares
do direito de expressão, ainda que com a obrigação legal de obe-
diência hierárquica). A confusão quem faz são pescadores de águas
turvas, não os juristas mais abalizados.

A primeira vontade dos servidores foi levar a mensagem
da Mãe de Jesus a todas as Seccionais. E assim foi feita a peregri-
nação, tendo participação efetiva – e voluntária –, nas cerimônias,
nossos amados irmãos em Cristo, de doutrina evangélica e espírita,
além de membros de centros comunitários, como por exemplo, do
PAAR, que realizou na Seccional local, por dois anos consecutivos,
homenagem à Virgem de Nazaré de forma singela e comovente,
em conjunto com servidores da segurança pública. Eu, encantado,
ouvia os presentes sem um único ruído dizerem amém, pois nem
mesmo a sirene das viaturas que marca o expediente do entra e sai
das Seccionais, abafava tamanha fé.

Claro está à significação de atos como este no desarma-
mento dos espíritos e na construção da paz em contexto social
específico. Ou será preciso alta teoria sociológica para entender do
que se está falando? É certo que uma cultura perversa, fruto de
eras de arbítrio do passado, prefere ver na figura de policiais o clichê
batido do tira durão e insensível, terror da bandidagem pé-de-
chinelo e sossego da boa consciência burguesa (expediente
ultrapassado e ineficiente, mais do que provado). Não é isto,
entretanto, o que a cidadania e a socialdemocracia estão a recla-
mar, e que nos leva a pensar nos recursos da polícia científica e na
qualidade dos recursos humanos alocados.

Semanas atrás, dirigi-me à sede da Delegacia Geral. Logo,
algumas pessoas informaram-me que a imagem simbólica da
Virgem, que se encontrava no altar construído por nossa equipe
de trabalho, fora retirada. Assim que, também, se teria mandado
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passar tinta branca sobre a pintura artística da imagem de Jesus e
sua Mãe por minha equipe idealizada, que se encontrava no prédio
da Delegacia Geral. Trabalho artístico que fora então elogiado pelo
Senhor Governador do Estado e o Secretário Especial de Defesa,
quando em visita à instituição.

Confesso que a notícia me causou profunda decepção. O
mais triste é que as pessoas levaram-me a confirmar o que diziam,
e, infelizmente, verifiquei o fato ao conversar com um colega de
profissão, disse-me desconhecer de quem partiu a ordem para
aquilo, informado apenas que a pintura fora destruída por estar
desgastada, sem entretanto, terem cogitado nenhuma restauração
dela, se fosse o caso. Quanto a imagem, afirmou-me, iriam, em
virtude da manifestação dos servidores, providenciar a devolução
ao seu nicho, o que dizem ainda não aconteceu, mas vai acontecer,
porque contrariando a primeira intenção, após nossa visita,
resolveram  criar uma comissão para realização do terceiro Círio
da Polícia Civil.

Dias após, revendo meus arquivos, encontrei originais de
artigos que, por gentileza, o “O Liberal” publicou – dentre eles:
“Investigando com Jesus”; “Só Erra Quem Quer”; “Família sem
Violência” e outros.

Então, me perguntei – será que me equivoquei e meus
superiores não corrigiram imediatamente o erro? Prefiro crer – e o
filósofo marxista Antônio Gramsci concordaria – que o equívoco
não fomos nós que cometemos. Pois longe de fazer tempestade
em copo d’água ou ressuscitar a famosa Questão Religiosa, que
abalou o reinado de D. Pedro II; o sorriso de Maria em gabinetes ou
salas de polícia faz parte da nossa cultura quotidiana, vinda
diretamente do interior da maioria de lares paraenses. Menos que
propaganda religiosa, que a Constituição veda pelo princípio laico
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do Estado. Trata-se de um recurso de psicologia para introduzir no
ambiente de trabalho, funcionalmente tenso e que deve se dedicar
à prevenção e combate da violência, o poderoso símbolo do amor
materno e da paz.

Não é também por isso que se festejam aniversários,
confraternizações de natal, brincadeiras de carnaval; quadra junina
e tantos outros motivos, sem questionamentos de ordem religiosa
ou filosófica? Tudo é válido, Cristo, Buda, Gandhi, São Francisco,
Iemanjá, Alan Kardec ou simplesmente Freud e Jung, se for para
produzir uma mudança profunda, da cultura da violência para a
cultura da paz.

A energia ética (dita “ditadura” pelos meus desafetos) não
se confunde com arbítrio e arrogância. A democracia não pode ser
suicida. Portanto, administrar exige transparência, cara a cara, entre
colegas e subordinados de trabalho. Como pretendíamos na hora
do sopão, reunindo servidores da Polícia Civil, para juntos com o
Delegado Geral, decidir o melhor caminho da Instituição em seu
dia a dia interno, a cada trimestre. Claro está que ganhei alguns
desafetos: mas, já se sabe que a unanimidade é burra... E não quero,
de maneira nenhuma, criar polêmica ou dificuldade a meus supe-
riores hierárquicos. Só que, em sociedade democrática, servidores
públicos têm lealdade para com o Povo que lhes paga (mal ou bem,
conforme as posses do Erário e o critério das autoridades eleitas)
os salários. Por isso, para não deixar sem resposta aos que me
indagam sobre o assunto, devo dizer as minhas razões. E ficar por
aí, sem fomentar controvérsia prejudicial às boas relações que
devem existir no seio do poder público.

Opto por infinitos minutos de silêncio e louvar à Virgem
Mãe ecumênica. Única forma de não dar bola a radicais, que em
falta de criatividade preferem criar polêmica. Não vamos entrar
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em detalhes. Salve Maria mãe de Jesus, que no silêncio de sua
grandiosidade, nos deu seu Círio e a sua paz.

EXPLORAÇÃO SEXUAL

Combater no Brasil a exploração sexual, é uma missão
muito árdua, diante de estudos que certificam, tratar-se de uma
atividade livre e lucrativa, cuja prática implica, em conhecimento,
capacidade financeira, capacidade de decisão e autonomia. O que
dificulta sensivelmente ainda mais, qualquer vítima visualizar outros
meios de vida.

Crianças e adolescentes, não têm capacidade e compre-
ensão, contra os atos sexuais a que possam ser submetidos, eis os
motivos pelo qual o termo prostituição não pode ser aplicado aos
mesmos, por não terem como os adultos, o direito a liberdade de
opção, vez que são induzidos por exploradores do sexo, que os
submetem dia-a-dia, a variadas formas de exploração sexual e a
outras violências.

Grave atentado à dignidade humana, a exploração sexual
tem como característica, o uso de grupos vulneráveis, utilizados
globalizadamente. Protegê-los, é dever de toda a nação brasileira,
que diante de normas severas como prevê nossa Constituição
Federal, lutará para assegurar e priorizar os direitos de nossos
filhos. Agrupados com sentimento nacional, crescerão comba-
tendo com firmeza essa situação. Construindo mecanismo de
como evitá-la na base familiar, colocando a salvo nossas crianças
e adolescentes de toda e qualquer forma de negligência futurís-
tica da sociedade.

Na luta para que esse crime não fique esquecido entre
nossas mazelas sociais, devemos denunciá-los todos os dias e
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estimular ações de proteção à base familiar e aos centros comuni-
tários, através de programas nos campos de prevenção, contra suas
desestruturações. Disseminando informações, capacitando e
prestando integral atendimento a todos, visando reduzir as in-
fluências dos fatores sócios econômicos, culturais e outros que
favorecem a exploração sexual. É o melhor remédio, uma vez que a
impunidade vivida pela grande maioria deles resulta da omissão
de todos nós, sem distinção de classe social.

Crime grave, que pode ocorrer com ou sem violência física
e psicológica, entretanto, observa-se que a psicológica, por sempre
presente encontrar-se é a mais grave, pois as crianças e adoles-
centes lembre-se, são pessoas em desenvolvimento, facilitando o
comportamento ilícito do adulto.

Outro fator importante, é que induzidos a pratica prema-
tura do sexo, nossos filhos, na verdade, podem não ter a oportuni-
dade de revelar os seus atos, por falta de liberdade em seu próprio
lar. Então meus queridos leitores, vamos dialogar com nossos filhos
e observar seus passos, pois assim, multiplicando e dividindo os
frutos de suas experiências, com os amigos e vizinhos de sua comu-
nidade, diante dessa triste certeza que permeia toda a sociedade
brasileira, vamos a luta na busca de resgatar mais uma dívida do
gigantesco passivo por omissão social, da qual os cidadãos brasi-
leiros ainda são credores.

É necessário por todos os meios de campanha, que cada
autoridade e cada um de nós, tomem consciência de seu dever de
cidadania plena, e denunciem à sua maneira, e dos instrumentos
que possa dispor, desde que respeitando o limite legal. De outra
forma, o explorador será fortalecido e estimulado diante do quadro
real, que se apresenta nas várias formas (aparições) de “EXPLO-
RAÇÃO SEXUAL” E “VIOLÊNCIA SEXUAL”.
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Denunciá-los é doar vida e viver melhor, tendo assim,
consciência cristalina da cidadania, em um canto vivo na sua própria
voz, que no refúgio da paz fará eco entre todos nós. Amem!

IMPRESSÃO

Ao iniciar este pequeno artigo, provavelmente deixarei a
você, caro leitor amigo, uma impressão de que falo sempre das
mesmas coisas.

Se for assim, sinto muito desapontá-lo, dizendo que hoje e
sempre estarei martelando na mesma tecla, por que sei o quanto é
difícil aprender verdadeiramente a lição SEGURANÇA PÚBLICA SEM
MAQUIAGEM.

Meu caro leitor, não estou escrevendo por escrever. Estou
falando dos conhecimentos que adquirir no decurso da minha
experiência profissional. Estou falando daquilo que vivenciei como
Chefe de Polícia de meu amado Estado do Pará. Vou repetir meus
discursos – embora continue admirando o projeto original do Dr.
Almir Gabriel para a política de segurança pública ao nosso querido
Estado – agora falo com conhecimento de causa. Das lições que
aprendi despretensiosamente ao transmitir ensinamentos de
profundidade moral na escola do sofrimento social, que como
partícipe desta sociedade, necessita primeiramente de HUMANI-
ZAÇÃO e não de MAQUIAGEM em sua forma de integrar-se ao novo
conceito de cidadania.

Asseguro que, adquirir e transmitir conhecimentos não é
tão difícil, o que se me afigura dificultoso é fazer aos outros aquilo
que pregamos, de forma autêntica e leal. Portanto, mais difícil ainda
é a reforma moral para alguns.

É muito fácil falar sobre as virtudes básicas da integração
policial, mas é extremamente sofrido percebê-la verdadeiramente
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enfraquecida em sua base, por não exercitar diariamente na prática
os conhecimentos da HUMILDADE, CARIDADE e FRATERNIDADE,
para bem cumprir a Lei.

O que se está verificando com profundo pesar é que, a par
de todas as lições, o retorno de experiências esmagadoras do
conceito de cidadania, por havermos frustrado a nobre incum-
bência de valorizar a humanização, repito, mais uma vez, suporte
valorizador para que se possa pensar em alicerçar qualquer mudan-
ça nas instituições policiais rumo à verdadeira cidadania, unifica-
dora das mesmas.

Não se iluda, caro leitor, com a atual integração. Asseguro-
lhe que ela só ocorrerá na sua plenitude se transmitida sua finali-
dade humanizadora a todos os policiais nas mais variadas formas,
para que alguns deles não se sintam diminuídos o que é uma crua
realidade aplicada pelos que menosprezam o esforço do nosso go-
verno objetivando o retorno do status quo ao término do mesmo.

Pelos motivos acima expostos, pediria ao povo de minha
terra, juntamente com os que já nasceram com a vocação de ser
policial, e os que adquirirão a ela com o amadurecimento da
profissão, que estejamos juntos na luta pela humanização das
instituições policiais para que possamos ter uma integração perfeita
e acabada. Ao início da unificação histórica que virá, quer queiramos
ou não, portanto, é melhor que os vícios de hoje não se repitam
aos nossos olhos ditados por forças que não sabem dividir, somar,
repartir, renunciar..., sabemos que estes não constituem novidade
e dentro da atual conjuntura política, consideramos válido qualquer
esforço no sentido de alertar, que em um novo governo a política
de uma polícia cidadã praticada de forma correta, como deseja o
governador, deve continuar, pois seu objetivo compensa o risco da
privatização de parte da segurança pública estampada nas
entrelinhas de algumas ações.
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TOQUE DE RECOLHER

O povo brasileiro, quando ouvido no mundo da segurança
pública, demonstra acreditar no projeto de uma polícia cidadã,
participando como parceiro na condução do processo, com ideias
e denúncias. Infelizmente, durante certo período, em alguns
Estados, possivelmente retornou-se às agruras do inferno social,
por força da falta de planejamento técnico dentro e fora do jogo
político na área de segurança.

A sociedade para acreditar no projeto de uma polícia
brasileira cidadã, quer ter a certeza de que o projeto é bom. Esta
surge à medida em que a instituição policial possui início, meio e
fim, mas ainda que, a mesma (POLÍCIA) encontra-se em parte
mergulhada no retrocesso de homens que entram para história
calados e assim permanecem, salvos pelos “sim senhor” que
decoram e não cansam de repetir. Por isso, também sairão calados,
tal como entraram, e ainda, sem elegerem seus candidatos.

É por culpa deles que hoje, esse mesmo povo, está sendo
obrigado a cumprir um vergonhoso “toque de recolher”, decretado
em certos pontos de algumas cidades. Aqui no Pará, essa triste
realidade foi relatada no caderno “Diário Polícia”, do jornal “O diário
do Pará” em reportagem cujo título chamou-se “Malandros
impõem o toque de recolher” prevendo, ou, afirmando a chegada
e influência do poder paralelo do mundo marginal, também em
nossa capital.

Na mesma reportagem, as autoridades apresentaram
sucessivas rondas como o remédio encontrado. Data vênia, as
mesmas, não resolvem o problema, que não deveria nem mesmo
ter iniciado, se o trabalho de operacionalidade do conceito de
prevenção, casado com o de repressão, tivesse tido continuidade
técnica. Assim, as estatísticas de homicídios recentemente divul-
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gadas, são possivelmente questionáveis na forma como foram
apresentadas.

Não se trata de viver de memórias, mas de utilizar a expe-
riência adquirida com trabalhos técnicos do passado, para garantir
sucesso nos trabalhos atuais e futuros, pois, a técnica está para a
prevenção, como a mãe está para o filho, e para a repressão, como
o pai está para a família.

O crime deve ser analisado do ponto de vista histórico,
político, cultural, social, etc. Sem a pretensão de se achar que uma
simples ronda policial resolva o problema.

Uma instituição de segurança não é, e nem jamais será uma
obra acabada, pois, o assunto é mutante e requer sempre um
acompanhamento rigoroso do desenvolvimento da mentalidade e
atuação dos criminosos e bandidos, para poder assim, a sociedade
sadia e/ou dominante, tomar conhecimento das novas técnicas e
combatê-las com eficiência. Isso, entretanto, não significa abando-
nar toda a experiência por ventura conseguida, com um trabalho
que deu certo por muito tempo, notadamente quando não se tem
outra “técnica” para se pôr em ação.

Agora, só resta uma alternativa: combater com técnicas
eficazes, muitas até simplistas. O marginal por opção, utilizando se
necessário, até da força defensiva na forma da lei, e rezar para que
o novo presidente acabe logo, com o uso da maquiagem de décadas
sendo aplicadas na área de segurança, para que finalmente o rosto
da mesma no Estado brasileiro, possa ser visto sem o medo do
humilhante “sim, senhor!”, hoje muito em voga no meio policial
brasileiro.

Para tanto, é preciso acreditar que algumas coisas são
perfeitas quando estão juntas. A segurança pública é tudo o que
precisamos, agora num só lugar. Integrada e a caminho da unifica-
ção natural completa. Humanística e eficiente. As polícias tornam-
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se uma equipe cheia de vitalidade e trazem vantagens ao social,
com elas unidas pelo processo natural, você imprime fotos da
cidadania plena, através das ações diretas de combate a crimina-
lidade, diagnosticando nossas mazelas por imagens da realidade
em tempo real, transformando trabalhos cansativos por prevenção
empírica e muito mais. Tudo sem ocupar espaço e sem sair da
competência de cada segmento dos departamentos de segurança.
Não complica. É prático, fácil e econômico; só com a integração e a
caminho da unificação das instituições de segurança, a declaração
pública de medo por parte dos comerciantes que cumpriram a
absurda ordem, do toque de recolher, do paralelo poder marginal,
poderá ser ouvida. Não por rondas empíricas. E, sim por detalha-
mento estatístico em prevenção e repressão técnica, via área de
inteligência e relato do fato criminoso por parte da vítima.

Não esperem soluções mirabolantes. Os nossos centros
comunitários são o início e/ou a retomada para a solução de todo
e qualquer toque de recolher. Associados ao sistema de segurança
pública e unificados na vontade do bem comum, como primeiras
medidas de reaproximação da sociedade e polícia, eles são as
melhores armas para pôr em prática o controle das nossas mazelas
sociais. Está aí, o sinal que identifica o poder paralelo dos marginais.

UM RECORDE TRÁGICO

Os profissionais da área de segurança, sejam policiais civis
federais e estaduais, rodoviários ou militares da força auxiliar (PMs),
os bombeiros, os homens das forças armadas (exército, marinha e
aeronáutica), os guardas municipais, os vigilantes noturnos, os
detetives, todos os colegas da perícia técnica, os agentes comunitá-
rios de segurança, os seguranças das empresas privadas, têm como
essência, um desejo muito simples: “oferecer segurança”.
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A sociedade tinha uma esperança: “viver interligada pela
paz social”. E o Estado, por amor ao poder real (PODER ECONÔ-
MICO) vive o pesadelo de uma sociedade que não confia mais como
antes, no executivo, legislativo e judiciário. E por isso, a imensa
maioria dos brasileiros vive sem segurança e, é claro, sem paz social.
Hoje, os profissionais de segurança e o aumento da criminalidade
fazem parte do nosso dia-a-dia. Isso porque o tempo em que os
profissionais de segurança e a sociedade deveriam ter sido levados
a sério ficou perdido e esquecido num passado muito distante.

A incidência criminal aumentou, o valor da vida banalizou-
se, o profissional de segurança ficou sem classe social definida e
está na grande maioria perto da linha dos excluídos socialmente.
Alguns até dentro. Hoje vivemos uma nova realidade social que
obrigará (querendo ou não) o governo a criar um sistema ou uma
agência nacional que regulamente as ações em defesa do cidadão
na área de segurança e que deixe o homem de segurança ter “tudo-
em-um” só sistema que incorpore os direitos e deveres de sua
atividade. As possibilidades de sucesso nas ações integradas ou
não, unificadas ou não, chegarão ao povo brasileiro. Entre elas, a
alto estima do profissional do mundo da segurança, perdido no
tempo e no espaço por força da desajustada estrutura do poder
estatal que se encontra na UTI por sua relação com o poder real. As
famílias dos profissionais de segurança, na sua maioria, retornarão
ao sonho, já sem expressão, na certeza de realizá-lo, popularizando
o bem servir do (a) companheiro (a) tanto no lar como no ambiente
de trabalho.

Os profissionais de segurança do Brasil chegaram a descer
socialmente cinco vezes mais que qualquer outro profissional
brasileiro, um recorde trágico. Ao longo desse tempo, a criminali-
dade brasileira cresceu muito. Cresceu pouco o conceito do homem
de segurança com raras exceções, por isso, os marginais ficaram
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mais audaciosos. Mas os profissionais de segurança não perderam
a esperança de ter acesso ao respeito que merecem. O que não
atenderia hoje à demanda social ao índice de criminalidade, mas
afetaria um dos fatores que contribuem para a sua escalada, ou
seja, a indiferença por parte de alguns ao fato criminoso motivado
pela própria insegurança estabelecida pelo Estado brasileiro em
relação ao profissional das áreas de Segurança.

Segurança Pública em todos os níveis navega na rede das
mazelas sociais (guerras, assaltos, homicídios, brigas, lesões cor-
porais ... etc.). Lembramos que os profissionais de segurança com
um pouco mais de efetivo reconhecimento do seu verdadeiro valor
para a sociedade, se tornarão nos primeiros investidores da
vocacional tarefa de bem servir sem olhar a quem, e procurarão
está cada dia mais próximo do povo na hora do desempenho da
função, muitas vezes sem volta ao lar, por ter sido morto em
combate por amor ao próximo e pela sobrevivência dos seus
dependentes, ficando seus familiares sem o devido apoio social.
Esse descaso leva os profissionais da área de segurança a não
confiarem em seu próprio patrão. Diante do total desinteresse
do Estado brasileiro, até para as reivindicações mais simples, como
um confiável plano de saúde , aos titulares e seus dependentes.

INTELIGÊNCIA

De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seu objetivo
é o mesmo. Frutificar informações determinantes para a defesa do
Estado como um todo.

Uma máxima nos diz que “ïnformação é poder”. Sem
sombra de dúvida, ela é poderosa e sua precisão (exatidão) leva
aos objetivos.
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Alguns dos executivos, para não terem que tomar decisões,
preferem chamá-la de “incômodo”, por trabalhar com os princípios
da imparcialidade, segurança e oportunidade, na busca da verdade
real.

No Brasil existia uma verdadeira aversão à atividade de
inteligência oficial para as polícias, planejada por um número bem
considerável de pessoas de colarinhos bem brancos que, de uma
forma ou de outra, sabiam tratar-se de remédio eficaz contra seus
crimes.

Aqui no Pará, contra tudo e contra todos, criei o Departa-
mento de Inteligência Policial (DIIPOL), com a perfeita consciência
do que seja o serviço e a partir de sua criação, o combate ao crime
por parte da repressão ficou mais eficiente.

A informação é matéria-prima da inteligência, que sempre
está a procura do “dado negado” sem o uso da força, e, sim, do
cérebro e da lógica por meio da necessidade de conhecer o tema:
com a coleta dos dados disponíveis e a busca dos não; com pro-
cessamento dos mesmos que produzirá o conhecimento (síntese
em forma de relatório de dados colhidos), via princípio da oportuni-
dade, precisão e compreensão; e ao final a utilização deste pode
ser aproveitada ou ignorada pelo usuário (órgãos interligados com
a área de inteligência).

Estamos na estrada do mundo da inteligência policial, quase
sempre de poucos raios de felicidade e de muitos momentos de
tristeza, diante da crueldade e da maldade observadas pelos agentes
e transformadas em conhecimento aos superiores aos quais
compete determinar as ações repressivas.

Descobrir todas as perguntas é tarefa tão grande, porém
exequível. É por isso também, que a justiça é uma espera enor-
me.
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No dia que viermos a descobrir a verdade de forma
instantânea, no dia que deixarmos das queixas, da luta cotidiana,
da fúria coletiva, a inteligência policial descansará.

DESINTEGRAÇÃO POLICIAL IMBATÍVEL OU NÃO

O processo de evolução das instituições de Segurança
Pública no Brasil tem sido penoso, alongando-se pelos governos
de todas as ideologias sob o impositivo dos poderosos, que que-
rendo ou não, as conduzirão à unificação.

Por força da necessidade extrema extraída das já insupor-
táveis mazelas sociais impostas por nossos governantes de todas
as épocas, em especial os neoliberais, as instituições policiais, gra-
ças aos novos valores adquiridos em seus instintos básicos de
cidadania, reagrupados através do Projeto “Eu sou Polícia”, proje-
tarão um patamar de maior significado a inteligência e a razão, e
assim, mente a mente, a partir daí, pelos campos da integração
verdadeira e não maquiada, como vivemos nos dias de hoje, ani-
quilarão a atual desintegração policial, que nada tem de imbatível
se o objetivo for nobre e verdadeiro nas ações de governo.

As polícias conseguem cumprir parte do seu papel por
muito amor à causa pública por parte da maioria dos heroicos
homens dessas instituições tão abandonadas por todos, inclusive
por boa parte de seus dirigentes submissos à vontade dos seus
superiores através do já famoso “sim senhor”.

O Plano Nacional de Segurança Pública precisa deixar de
ser promessa, pois o Brasil já se encontra na área urbana das grandes
cidades em plena guerrilha.

Quero fazer um alerta à nação brasileira: somente com a
vontade política, participação da nação, a certeza da punição, o fim
da morosidade em todos os lados, a reestruturação da base
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familiar, o controle da natalidade, o amor aos jovens em todos os
ângulos, a justa divisão da renda, entre ricos e pobres, o clima de
impunidade diminuirá em nosso Brasil.

Não são as leis a solução dos nossos problemas. Algumas
necessitam ser atualizadas e outras até criadas, tendo em vista a
modernidade. Mesmo assim, elas não serão suficientes para
diminuir o crime se o nosso alerta não tiver eco.

Agir, e assim evitando ter que reagir; pensar bem antes de
qualquer ação, promover o amor entre os policiais, ao invés de
investir no poder das instituições constituem os verdadeiros passos
decisivos para o comportamento saudável entre o policial e o
cidadão comum. Pois a força das instituições está na cumplicidade
da nação com as instituições de segurança pública em suas ações.

Quanto mais largo for o obstáculo entre o cidadão e o
policial, mais forte os bandidos e mais difíceis às adaptações das
instituições de segurança pública aos valiosos conceitos de cida-
dania plena para todos.

Reconhecemos que apresentamos proposta, sem dúvida,
de forma diferente, mas são as únicas que em futuro não distante
conseguirão diminuir a criminalidade e suplantar as tendências
destrutivas dos homens, como resultado da união das instituições
policiais e o amor do homem individualista pela força da nação.

Tranquilo por havermos cumprido com dever do “pontapé
inicial” do amor em minha instituição (Polícia Civil), almejo que os
nossos leitores e eleitores possam recolher algo de útil e valioso
do nosso esforço de lutar contra o retrocesso tão evidente nos dias
de hoje na prática do bem servir.

Todo e qualquer policial para bem desempenhar sua missão,
primeiramente necessita do dever da solidariedade, que vem do
amor por parte de todos nós. Assim também, apesar do terrível
momento pelo qual passamos, as lutas internas nas instituições
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finalmente serão abolidas e o amor vencerá. E o poder será do povo
que por seu voto consciente, pode fechar o comércio do crime.

DISCURSO

A plataforma demagógica de certos políticos da cidade de
Marabá, partidários de reativar o Conselho de Segurança da nossa
amada cidade, tem como argumento central, uma cortina de fumaça
que objetiva colocá-los em evidência para assim serem observados
pela sociedade local como os salvadores da pátria.

Acusar as instituições de Segurança Pública, e os seus
governantes, de serem fracos e de aceitarem acordo que não
poderiam cumprir por dificuldades associadas, é apenas um detalhe.

Quem iniciou e comandou a última reunião na Câmara dos
vereadores, não foram os policiais, e nem seus superiores, foram
sim, alguns dos ditos políticos da cidade, que logo após a referida
reunião, assinaram ofício ao Exmo. Senhor Governador do Estado,
exigindo a nossa saída do comando da instituição da Polícia Civil,
não pela administração revolucionária que implantei, e sim, por
questões pessoais, passionais e eleitorais por parte de alguns
políticos, em virtude da perda do poder de influência, esta jamais
permitida a ninguém durante minha administração.

O argumento para minha saída era apenas um detalhe que
passou, porém, a vontade daqueles de aparecer na mídia ficou.
Portanto eis aí o porquê de quererem reativar o que na verdade
nunca esteve ativado por falta de vontade política dos próprios
parlamentares mirins, que demonstraram não saberem ter nas suas
próprias mãos, o verdadeiro poder para modificar e colaborar para
a diminuição da criminalidade. Portanto, sem saberem utilizar suas
prerrogativas, tentam passar ao governo do Estado a culpa do
crescimento da criminalidade.



147

JOÃO MORAES

É preciso que nossos vereadores acordem, para as palavras
que proferi quando ainda Delegado Geral, em reunião com os
mesmos, ao afirmar que não adiantaria aumentar o número de
Delegados, Escrivães, IPC’S, Motoristas Policiais e Peritos nos
Municípios, pois não só elevei o número por três vezes, como
aumentei a frota de veículos, informatizei e criei as Delegacias
Especializadas, além da implantação definitiva do Instituto Médico
Legal, não só em Marabá, como nos demais Municípios da Região
e no Estado do Pará como um todo. E para a segurança de todos
era necessário que os vereadores, prefeituras, juízes, promotores,
defensores públicos, associações comunitárias, igrejas, maçonarias,
clubes de serviços e policiais, estivessem juntos para melhor garantir
a segurança de todos.

Amável leitor da amada cidade de Marabá, dei ainda o
exemplo das verdadeiras florestas em terrenos baldios nas cidades
totalmente abandonados e prontos para abrigarem marginais, citei
ainda falta de iluminação pública na grande maioria de nossas ruas,
defeitos constantes nos telefones públicos instalados em locais não
apropriados. Portanto, sem proteção da sociedade contra vândalos,
citei ainda falta de barreiras municipais nas entradas e saídas da
cidade e também a permanência até altas horas da madrugada de
bares, casas noturnas, sem o devido controle de horários e docu-
mentações. Também falei da falta de controle dos hotéis, e naquele
dia finalizei, dizendo que os senhores vereadores deveriam propor
projetos, alocando verba no orçamento da prefeitura para a
construção de barreiras turísticas nas entradas e saídas da cidade,
bem como na estação ferroviária com a presença de policiais, tanto
da Polícia Civil como da Polícia Militar, Guardas Municipais,
Secretária da Fazenda e Secretária de Turismo, todas em local
apropriado, controlariam a entrada e saída de moradores e visi-
tantes, na forma mais simples de se fazer Polícia, Política, Segurança
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e Turismo, para a sociedade local, na construção correta da paz
social.

Disse ainda àqueles parlamentares que me ouviam, que
não adiantaria cobrar além do que o Governo poderia oferecer, pois,
justiça social depende de todos e não só do Governo. Assinalei,
que os vereadores dariam excelente contribuição se criassem leis
para coibir, as facilidades que o Município oferece aos marginais,
por falta de norma municipal de controle e ainda enumerei projetos
que poderiam ser transformados em lei municipal que ajudariam
tanto a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil, dentre eles apre-
sentei, a quem deveria ter a obrigação de legislar, as seguintes
propostas: hotéis, motéis deveriam ter controle municipal de
frequência de hóspedes encaminhados à Secretaria de Turismo
diariamente; placas de veículos de qualquer espécie, só seriam
fornecidos mediante apresentação de documento de identidade,
do telefone residencial, do comprovante de endereço, do CPF,
devidamente arquivado no arquivo Público Municipal; criação de
Guarda Municipal, controles de horários, de bares, casas noturnas
e bordéis, com rigorosa fiscalização da documentação para o
funcionamento; criação da retaguarda para menores infratores;
criação de arquivo para carteira de estudante; criação de arquivo
para guarda e controle dos livros de hotéis e motéis da cidade;
controle de carteiras de vigilantes noturnos; arquivo para carteiras
de motoristas de táxi e moto táxi; controle dos lavadores de carro,
dentre outros, que enumerei quando reuni-me com os vereadores,
além do controle bancário.

Agora, leio nos jornais da região, sugestões verbais, sem
conteúdo algum que demonstram sequer um pequeno conheci-
mento de causa, e o que é pior, afirmam ter a fórmula mágica para
a solução dos problemas, o que é de se estranhar, pois, para a
problemática Segurança Pública do Brasil, a união de todos não é,
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nem o início, da solução dos mesmos.
Espero que os vereadores de nossa amada terra se compro-

metam em legislar, em vez de verbalizarem falácias de assunto que
não dominam e que aparentemente são tão simples e realmente o
são, quando se quer, servir ao povo, sem servir-se dele.

DECLÍNIO

A segurança pública brasileira não tem merecido boas notas
nos dois últimos anos. No Estado do Pará, durante dois anos e treze
dias (1999/2000 ATE 13/01/2001), recebi por parte da população,
manifestações de apoio para as ações, que em equipe executei.
Essas posteriormente apontadas como as responsáveis pelo
desenho da nova polícia cidadã. As manifestações dos dias de hoje,
que tenho tido conhecimento por via dos diálogos mantidos com
líderes políticos partidários e comunitários, em minhas andanças
pela grande Belém e interior do nosso Estado, são desta feita,
infelizmente, de descrédito. Alguns dos novos gestores da área,
por conta de um declínio acentuado com sucessivos retrocessos
nas ações humanistas e valorativas do bom policial na tarefa de
bem servir ao cidadão.

Existem, contudo, ao meu vê, outros fatores, dentro e fora
da instituição policial, que consistem, no desvio do dever de
melhorar o atendimento, com o objetivo, tão-somente da retomada
do status quo daquela polícia atrelada ao poder pelo poder, que
infelizmente voltou a respirar.

Sem qualquer pretensão de acusação ou juízo final de valor
sobre assunto tão delicado que aflige e compromete a maioria dos
agentes de segurança pública do Brasil, devidamente compromissa-
dos com o bem-estar da sociedade, particularmente, acho que em
torno do aumento da criminalidade estão gestores descompro-
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missados com a questão das profundas modificações em todo o
processo de administração das instituições policiais, tanto no
aspecto operacional, como no social interno, por via da humani-
zação valorativa do bom policial.

Este tema levantei por mais paradoxal que possa parecer,
também, quando fui substituído, ao afirmar, que uma escolha sem
observação dos requisitos necessários para um gestor de visão
alargada, praticamente significaria um retorno ao estilo antigo, não
deu outra.

A população e o bom policial deverão nas vias das semen-
tes do amanhã plantadas na busca da cidadania plena para todos
em 1999 e 2000, dizer se eu estou errado ao combater o flagrante
retrocesso nas ações de amor ao policial que tanto fortaleceram a
significativa melhora alcançada em nossa imagem perante nossa
sociedade cidadã que acreditou nos nossos projetos “EU SOU
POLÍCIA, POLÍCIA CIDADÃ E OUTROS” todos, por ordem superior
extintos como se a luta por uma nova polícia fosse apenas uma
utopia.

COM RAIVA, COM ÓDIO, SEM VIOLÊNCIA

No último sábado (17 de agosto 2002) em plena come-
moração de fundação do nosso SINDPOL, que ao meu modo de
pensar, é o único representante legal dos servidores da polícia civil.
Vivenciei uma experiência muito gostosa como ex-gestor público
que só tinha vivido quando Presidente de centro comunitário e de
sindicato.

Como um dos pouquíssimos delegados associados, fui
muito bem recebido pelo atual presidente, de quem divirjo apenas
na forma de reivindicar nossas necessidades institucionais.
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Ao adentrar ao clube, fui convidado por um investigador
que é meu contemporâneo do meu amado CESEP, hoje UNAMA,
para dialogar com alguns de seus colegas de profissão e meus de
trabalho, que gostariam de externar suas mágoas ao nosso estilo
de administrar quando Delegado Geral, o que de pronto aceitei o
convite e logo questionei por que não o fizeram quando da reunião
de todos os policiais e servidores no meio policial e por mim
denominada de SOPÃO (todos falam seus problemas sem hierar-
quia), hoje também extinto.

Logo no primeiro contato com os seis (06) colegas de várias
categorias, fui criticado e elogiado concomitantemente por todos,
ao afirmarem que por ter sido um dos melhores delegados linha
de frente (OPERACIONAL) que conheceram, esperavam que a
postura fosse a mesma no comando da Instituição. Então perguntei:
em que mudei? E a maioria respondeu que embora reconhecessem
os avanços da nossa administração como, o moral da instituição
que cresceu como nunca perante a sociedade e seus familiares,
tanto no operacional como pela primeira vez no social interno e
externo com a ousada criação do psicossocial com ambulância,
médicos, psicólogos, psiquiatra, dentista, assistentes sociais, criação
não bem visto à época por meu superior para aquele momento
por não ser sua a ideia e que realizei contra tudo e contra todos,
que hoje querem ser o pai da criança.

Afirmaram que eram agradecidos pelo belo convênio
conseguido com a UNIMED, que protege nossos pais de prestações
altíssimas e a todos nós e nossas esposas e filhos, bem como
agradeciam ao KIT local de crime, também criado por nós e que foi
desprezado. Afirmaram que nossa grande obra foi retirar os presos
das delegacias, inclusive os da Seccional Icoaraci criada por mim e
os da Seccional Comércio, tendo transformado o triste pátio da
central em uma praça de alimentação para visitantes, ao nosso
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arquivo central totalmente transformado por minha administração.
Disseram e é verdade que entreguei todos os presos de justiça ao
sistema penal. Só Deus sabe o que fiz para conseguir, pois era contra
aqueles que viviam sem a responsabilidade do que era seu.
Confirmaram que gostaram da mudança no traje, só que o comodis-
mo não os permitia tirar a gravata na ora de sair em missão opera-
cional, ao que respondi que dependia da missão por que nunca
mandei ninguém estar de gravata na hora de prender alguém, e
sim, no interior das repartições públicas e no atendimento ao nosso
cliente e para as missões comprei coletes e pistola ponto 40, tendo
realizado curso para seu uso a todos bem como determinei que
todos, soubessem realizar o boletim de ocorrência para que o
investigador do mesmo retirassem elementos para uma boa
investigação, com o que eles concordaram. E agradeceram ter tido
a coragem de determinar que investigador é para investigar e
cumprir o papel de polícia administrativa e não para fazer papel
preventivo, que é próprio da polícia preventiva, hoje (PM). Amanhã,
como em um passado não muito distante segmento fardado da
polícia judiciária e a PM de hoje fazendo o seu verdadeiro papel,
que é o trabalho de controle de massa nos grandes centros e nas
estradas.

Em certo momento, lembraram-se do trabalho huma-
nístico realizado em favor dos nossos colegas acidentados no
exercício da função, que em minha administração foram atendidos
dentro do que existe de melhor no mundo da medicina com todo
apoio a seus familiares temos muitos exemplos e um deles estava
na festa e veio abraçar-me com seus familiares. Foi uma água fria
para todos. Logo em seguida apareceram aqueles que queriam
estudar e agradeceram-me por ter permitido estudarem sem
transtornos burocráticos. Outro acabou dizendo que fui punido por
tê-lo defendido de uma injustiça. Não lembrei e se aconteceu recorri
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e provei a boa fé. Agradeceram o apoio na hora da dor maior com
todas as honras de um acompanhamento fúnebre que todos os
meus heroicos colegas tombados em combate tiveram em minha
administração, como psicólogo correu nota em jornal, carro para
os familiares, ônibus da polícia que minha administração conseguiu
de graça com os empresários, hoje abandonado e por isso entregue
nas boas mãos dos escoteiros que já o concertaram e estão levando
nosso projeto Meninos da Polícia Civil a seus lares projeto esse
que só existe ainda graças ao querido Adonai do Socorro, pois foi
abandonado logo após minha saída da administração da instituição.

Agradeceram a mensagem do dia, que veiculava todos os
dias no sistema de rádio da polícia, com palavras de amor de DEUS
para todos nós e segundo eles também acabou.

Agradeceram as comemorações do dia do pai, da mãe, do
namorado, da criança, data de aniversário e a mensagem de fé no
contracheque todos os meses.

Chega então o Daniel, sindicalista de visão alargada E POR
ISSO COM a minha simpatia, dizendo-me ser meu sobrinho de
maçonaria e que gostaria que fosse até sua mesa conversar com o
pessoal da papiloscopia. Acompanhei-o e ali ouvi pessoas que
falaram que como Delegado Geral fui o único que deu atenção
àquele setor, com ideias novas e verbas para as necessidades como
maquinários para o retrato falado e outros, dei o apoio às novas
pretensões se for o melhor para a categoria e fiz ver que todos
estaremos juntos em breve com a união dos órgãos de segurança
pública no Brasil, não por que seja necessário, e sim por que a
história determinará queiramos ou não. Logo voltei à primeira mesa
por amor ao debate e pensando que iria ouvir as críticas, surgiram
outros colegas e falaram que não entendiam por que o convênio
firmado em minha administração por ideia minha de controle
estatístico sério e não fantasioso, com os correios que buscava uma
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estatística real do nosso atendimento e informações contra margi-
nais, não mais existia, não soube responder. Queria saber dos outros
convênios, como o da APAE, PESTALOZZI, PROTETORES DOS
ANIMAIS, REDE CELPA e outros deixaram de existir também, não
soube explicar. Agradeceram a criação da Central de Controle aos
Crimes Violentos no PSM, que já deveria estar interligada com todos
os hospitais, pelo que afirmei que só cumpri o meu papel com o
apoio da Santa Casa de Misericórdia, que cedeu o terreno. Disse-
ram-me que a sala da cidadania (para advogados, parentes,
reclamantes e centros comunitários e OAB utilizarem dentro das
seccionais) foi um avanço que também não existe, mas o respondi
e eu é que tenho culpa. Agradeceram a criação do almoxarifado
central 24 horas, que sempre estava pronto para atender a uma
missão de emergência com coletes, munições e armas pesadas,
lanternas, tesouras, rádios de comunicação portátil e tudo mais.

Agradeceram a informatização da polícia em todo Estado,
com compra de carros descaracterizados para as investigações,
motos e combustível de tanque cheio, porém, controlado pela
quilometragem. Falaram até dos fax que comprei para todas as
delegacias de todo o Estado, bem como os bebedouros de água
gelada nas unidades e a limpeza dos prédios que eram uma exigência
da minha administração, pois repassava verba aos diretores que
pela primeira vez as receberam todos no mesmo valor. Expliquei
apenas que isso foi possível por que o fundo da polícia foi utilizado
para seu fim, que era o de reequipar nossa instituição. Mas falaram
até do kit jurídico que comprei para todas as delegacias, com
atualização todas as semanas pelo setor jurídico, que ficava 24 goras
para tirar dúvidas dos delegados e escrivãs, muitas vezes agrade-
ceram pelas aulas de ioga como relaxante das atividades estres-
santes da nossa profissão, que implantei como início do trabalho
psicológico, depois denominado de “melhorando a comunicação”.
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Teve colega que lembrou que fui eu quem trouxe dezenas de
profissionais do IPASEP para trabalhar na nossa polícia, facilitando
assim o atendimento interno de todos. Nos lembraram que fui eu
quem teve a ideia e os primeiros e últimos contatos para implantar
o banco dentro da DG só não o fazendo por que fui substituído,
lembraram da visita da Santa às seccionais com minha presença
em todas.

Lembraram que eu visitava os policiais enfermos em suas
casas ou nos hospitais, além dos técnicos do psicossocial. Agrade-
ceram a feira cultural, que denominei de SARAU, realizado por duas
vezes e hoje extinto, falaram que fui eu quem retornou com as
chefias de operações aos investigadores, retirando-a dos delegados.
Só expliquei que não consegui o DAS por que não me foi permitido
e agora vejo os DAS da SEUP ser AUMENTADO não podia disse ser
o culpado. Falaram dos grupos de orações que criei nos departa-
mentos como uma boa iniciativa. O que eles não sabiam é que fui
eu quem corrigiu de vez, o problema das nossas progressões depois
de muita briga com quem de direito que dizia que não tínhamos
progressões como a PM nada tá certo, por que éramos (POLÍCIA)
incompetentes para realizarmos os estudos sem erros. Criei uma
comissão e resolvi o problema, criando os critérios para a aplicação
da lei. Por isso hoje ela está sendo uma realidade, respeitando-se o
direito de todos na forma da lei. Falaram, inovei com academia
volante (ensino a todos os policiais em município sede de sua
superintendência), pelo que eles lembraram que fui eu quem
conseguiu DAS para os superintendentes, que nunca tinham
recebido. Agradeceram por não ter perseguido ninguém durante
minha administração, embora saibam que fui perseguido e que
tombaram um caricato inquérito contra mim por ter usado de forma
correta um papel ofício da instituição com o logotipo da mesma
criada em minha administração bem como o brasão, a medalha, o
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hino, a bandeira, e patrono, pois nada disso tínhamos. Fui até
abraçado por ter defendido nossa instituição contra aqueles que
só querem ofendê-la e que nunca tinham tido resposta a suas
ofensas com coragem e postura de chefe, o que trouxe respeito e
status para a instituição, pelo que disse a eles. Sou respeitado por
todos que não fazem parte da instituição policial. Teve até quem
agradeceu pelos prédios próprios para a DIOE Seccional Mosqueiro
que eu também criei, Delegacia Geral e outros tantos pelo interior.
Agradeceram o fim dos xadrezes nas delegacias com os mesmos
vazios e transformados em depósito de material sem grades. Os
IPC’s podiam investigar e não tomar conta de presos, como
voltaram a fazer pelas unidades. Agradeceram até as transferências
e as diárias, todas pagas e eu agradeci aqueles que, quando a verba
ainda não estava liberada viajavam com seus recursos e recebiam
na volta. Agradeceram até por terem recebido diárias e ajuda de
custas de outras administrações, o que falei que também recebi.
Falaram que recebia a todos em qualquer hora e que chegava cedo
para dar o exemplo. Agradeceram a lavagem das VTR’s na garagem
central e que foi toda reformada e falaram até da implantação do
guincho, que não deixava nossas VTR’s nas ruas da cidade sem
conserto. Agradeceram a recuperação de toda a frota da polícia,
tanto na capital como no interior e foram mais de 60 veículos que
eram tidos como imprestáveis que voltaram a servir à sociedade
por todo o Estado. Agradeceram a criação do canil e criticaram sua
extinção e a perda dos animais que tanta alegria trouxeram a polícia
com trabalho muito bom no operacional investigativo. Agrade-
ceram a delegacia de capturas dentro dos padrões técnicos neces-
sários como BIP para todos os ali lotados, viaturas, uniforme
operacional e outros. Agradeceram até a coragem de criar a primeira
comissão permanente de PAD composta só por classe (D) (processo
administrativo disciplinar). Agradeceram até mesmo o controle nas
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férias de julho, mês que passou a ser de todos e dentro do plano de
férias sem as proteções que eles acreditavam existir. Agradeceram
a reforma total no modo de trabalhar dos recursos humanos, tanto
no atendimento como nas conquistas de equipamentos para nossos
colegas que nunca tinham sido atualizados em nada. Falaram de
forma agradecida do protocolo geral, que implantei do tempo único
que facilitou todo um trabalho e o fim dos cartórios das unidades e
das seccionais, o menor trabalho para o controle dos procedi-
mentos.

Agradeceram até por termos cobrados dos delegados, uma
maior produtividade, que graças a Deus disse a eles foi a maior da
história da instituição, onde sabíamos quanto cada delegado tinha
que produzir dia, mês e ano. Agradeceram a utilização de celulares
nas investigações, que requeriam o uso e a compra deles para todos
os diretores das seccionais. Teve quem criticou e foi repreendido
por um dos seus colegas de profissão por não ter gostado de ter de
fazer relatório em cada missão e deste ter que constar nos autos
do inquérito. Falei que é parte da profissão do investigador e que
queria apenas valorizá-lo para que ele, que é o profissional da
investigação, não ficasse só na dependência de um delegado
diligente para solucionar um crime, pois ao delegado cabe apenas
determinar as linhas legais da investigação e não realizar o trabalho
do investigador. Se não eles seriam desnecessários, muito pelo
contrario o delegado só é bom quando tem bons investigadores.
Falei mais ao dizer, que por isso criei o Departamento de Inteli-
gência contra tudo e contra todos, por pensar em uma polícia que
seria capaz de utilizar a informação e a força do poder, de forma
ética e dentro da lei. Por isso comprei tudo o que foi possível para
o mesmo, até aparelho internacional consegui emprestado. Espero
que tenham comprado. Teve colega que agradeceu ao Departa-
mento das Especializadas, que também criei e que foi extinto. Só
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sei que ele deu uma nova vida às especializadas ao controlá-las de
forma eficaz. Disse um deles que me felicitava por ter liberado a
DFV e DRE para todas as delegacias. Disse apenas que as modernizei
ao fazer delas controladoras das atividades dos policiais de todo o
Estado nas suas áreas, por meio de uma estratégia séria e com-
petente. Agradeceram também por ter enviado ao secretário
especial proposta modificativa de nossa Lei no 022, até mesmo para
a escolha do Delegado Geral por eleição direta, em lista tríplice para
escolha do governador e a independência total da Corregedoria,
bem como nosso inamovibilidade e nossa vinculação ao Poder
Judiciário, e não mais ao Executivo, que vive o poder político
partidário na plenitude em qualquer instituição do mesmo. Além
da luta do nosso plano de cargos e salários que possibilitará a quem
estudar, entrar motorista policial e se bacharel em direito, torna-
se até Delegado Geral, o projeto disse a eles entreguei a quem de
direito só sei que não chegou ao legislativo.

Já os que criticavam falaram-me com razão do meu modo
emocional de quando aborrecido falar alto e às vezes gritando com
as pessoas em público, ainda que eles saibam que é só por dois
minutos e que não fico com raiva, mas que perdi muitos admira-
dores por causa desse meu modo, reconheci ser explosivo e pedi
desculpas aos presentes, informando que luto contra essa minha
maneira de ser há muito tempo e que iria me esforçar para acabar
com ela de uma vez por todas, pois nunca quis ofender ninguém e
dei um exemplo de um colega que não gostou do meu tempera-
mento e colocou-me no meu lugar de errado, pelo que pedi-lhe
desculpas e até hoje gosto dele.

Reclamaram da ação da Corregedoria de minha época como
Delegado Geral. Respondi que também aí tinha inovado administra-
tivamente por entender que Corregedoria policial tem que ser
formada por policiais, mas totalmente desvinculado do comando
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central, tanto no aspecto operacional como administrativo e
orçamentário, e assim o fiz, dando não só à Corregedoria, mas
também ao Instituto Renato Chaves, hoje uma autarquia com o
meu apoio e ao instituto de identificação a independência tão
desejada não interferindo nas suas decisões. Apenas dei o formato
da minha administração que era, se posso fazer hoje e fazer bem
feito por que faria amanhã. Disse a eles que era só perguntar aos
titulares da época se estava mentindo.

Disse a eles, ao me perguntarem que, todas as prisões,
efetuadas pela Corregedoria, delas, tomei conhecimento após o fato
tendo tido inclusive dois amigos meus que não sei se ainda são
presos e o que pude fazer por eles dentro da lei, fiz e eles sabem
disso e fiz por acreditar no direito da ampla defesa até o trânsito
em julgado. Dentre os meus colegas que questionavam minha
administração estava um que tinha sido investigado pela Corre-
gedoria. Disse-me que mesmo assim, continuava me admirando e
tinha aqueles que corretamente não gostavam do meu modo de
tratar as pessoas quando contrariado, ainda que com razão e
também um colega que trabalhou na Corregedoria que me disse
que aqueles não eram argumentos para criticarem alguém, pois
somente os que não querem ver são aqueles que não sabem que o
senhor foi um divisor de águas em nossa instituição.

Como se falava muito alto, algumas pessoas como o meu
amigo Janílson, ex-gerente da querida casa de show (O Bolero) que
foi fechada quando estive Delegado Geral, por ultrapassar o horário
de funcionamento estabelecido por lei e que hoje entende os
motivos pelos quais adotei aquela medida de cumprir a lei para
noite, que rendeu várias vidas salvas, nem por isso minha amizade
com ele e o Alencar proprietário, foi ao fim. Muito pelo contrário,
foi fortalecida, pois então o Janílson preocupado, tentou sem
sucesso, pois gosto do debate levar-me para a sua mesa como não
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via necessidade continuei no papo de colega para colega tendo sido
até o final sempre as mesmas críticas, ou seja, modo de falar por
estarem certos, pedir desculpas a eles e de público peço aos demais,
que possam ter sido vítima de meu estado emocional, prometendo
que tentarei que não volte a acontecer se as minhas doenças do
fígado e da vista me permitirem voltar um dia ao batente, do qual
tenho tanta saudade desde que não venha a ser vítima do poder
como já fui. Já no final, um disse-me que estava magoado por que
estacionou a VTR na frente de DG e eu retirei a chave do carro e
falando alto o levei a Corregedoria e logo depois mandei chamá-lo
e o adverti verbalmente de maneira educada. Então perguntei se
eram as palavras que eram ofensivas ou se o som e a maneira como
gesticulava: ele afirmou que era o grito e a forma de gesticular.
Disse que assim agia com todos e que pedi desculpas por ser
explosivo, mas que ele também avaliasse quem deu causa ao
problema, se eu ou se ele, que mesmo sabendo não poder estacionar
na frente da Delegacia Geral o fazia por está acostumado a não ser
advertido em seus atos errôneos.

Alguém reclamou das faltas dadas quando da nossa visita
todos os dias às seccionais e unidades policiais e, mais uma vez, do
modo de falar. Afirmei que só levou falta e com elas ficou quem
não apresentou justificativa.

Finalizaram alguns o diálogo, dizendo saberem que a
sociedade paraense gostava de mim e que uma boa parte dos
policiais não, pelo que respondi que trabalho para o povo e não
para grupos que querem uma polícia da polícia para a polícia, e até
logo para a sociedade. Afirmei e afirmo outra vez é por isso que
somos malvistos socialmente.

Ao final já bem tarde, alguns colegas como Durans,
Haroldo, Rubens e muitos outros chegavam e abraçavam-me e
agradeciam, aí foi um deus nos acuda, pois ficou difícil para os
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demais defender o que era indefensável, ou seja, a velha polícia,
então me afastei para atender a um chamado do Corregedor Geral
para sentar-me ao seu lado. Foi aí que tive a honra de dirigir-me a
todos, parabenizando o evento e o presidente do sindicato, o colega
Moacir que a seu modo tem lutado por nossa classe.

Veja bem, querido leitor, talvez por resultado de minhas
ações como Delegado Geral os espíritos de todos, naquele momento
era realmente de diálogo sem vontade de violência. O que no
passado era humanamente impossível no meio policial, pois os
superiores tinham medo de conversar com seus colegas de trabalho
por vários motivos, até por que iam para as nossas festas armados
e com bebida. Arma não se mistura, tema de uma das campanhas
do nosso psicossocial na minha administração tive a honra de
conversar com meus colegas que acabaram alegrando-me muito
por reconhecerem quase todos os avanços que implantei e a eles
pedir desculpas dos erros que pelo meu modo de ser foi o maior
obstáculo de minha administração.

Com toda certeza, todos nós saímos vitoriosos, pois jamais
pensei mesmo querendo o contrário ser homenageado por tantos
policiais que queriam me criticar e pela demonstração de amizade
do Janílson, do Daniel e daqueles que gostaram do meu trabalho
como chefe de policia, principalmente os mais humildes e os mais
necessitados e os policiais que são polícia por amor à causa pública,
e por isso sabem que revolucionamos nossa instituição para o bem
servir da sociedade.

IDENTIFICAÇÃO

Diante da notícia de infração penal, o Estatuto Processual
Repressivo, determina as atitudes a serem adotadas que: “...o
Delegado de polícia como autoridade policial deverá ordenar a
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identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível,
e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes”.

Como exemplarmente de forma heroica executa nosso
Instituto de Identificação e conforme nos ensina o Dicionário Jurídico
à identificação manifesta tão-somente “ato ou efeito de avaliar uma
pessoa, para que seja aceita como a própria por seus dados
característicos, abrangendo inclusive o datiloscópico”. Conceituação
genérica, que na esfera informativa do inquérito policial como peça
fundamental do processo criminal, finda por tornar sagrada a
datiloscopia como pilar, universal utilizado para a identificação de
pessoas.

Os processos de identificação consagrados ao longo do
tempo, (...mutilação, ferro em brasa, fotografia, retrato falado,
antropometria, otometria, oftalmologia, flebografia, odontoscopia,
sucos palmares, sucos plantares...), o universalmente aceito devido
a sua praticidade e segurança absoluta é o datiloscópico.

O processo datiloscópico popularmente conhecido como
“selo de Deus” é o mais seguro meio de identificação, pois as
impressões digitais não se deslocam.

Podemos afirmar categoricamente pela boa reputação do
processo que uma pessoa está identificada para sempre, quando o
Instituto de Identificação recolhe os sinais datiloscópicos ao
emitirmos uma cédula de identidade.

A lei processual penal apresenta, sempre que o Delegado
de Polícia tomar conhecimento da prática de infração penal e, por
via de consequência, instaurar o competente procedimento de
investigações policiais, após o interrogatório do indiciado, se
necessário. Deve, identificá-lo pelo procedimento datiloscópico.
Assim sendo, a autoridade policial providenciará o encaminha-
mento do indiciado até o Instituto de Identificação, para que neste,
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um dos heroicos funcionários (Papiloscopistas) colhem as impres-
sões digitais.

De acordo com a Lei 3586, de 21 de junho de 2001-Artigo
35, “O papiloscopista policial é o único responsável pelos laudos
provenientes de sua atividade funcional”, o que dá à esta laboriosa
categoria policial, a legitimidade para elaborar seus laudos,
colaborando assim, para o bom andamento da Justiça!

O processo datiloscópico será efetuado, “SE NECESSÁRIO”,
o que se desejou afirmar?

De acordo com a Constituição/1988, não será submetido à
identificação para efeitos penais “o civilmente identificado, salvo
nas hipóteses previstas em lei” (art. 5º., LVIII). Nada mais é do que
a parte complementar de investigações policiais, obtida por
processo datiloscópico, e de que estão desobrigados os indiciados
que possuírem cédula de identidade.

Além disso, bem antes da Carta Política de 1988, para os
estudiosos “...não havia por que sujeitar a tal medida o indiciado,
que exibindo carteira de identidade, provou já estar de forma real
identificado no distrito da culpa. De acordo com a carteira apresen-
tada, o Instituto de Identificação terá conhecimento da acusação e
estará apto a fornecer a folha de antecedentes judiciários pelas
indicações da mesma”.

Com a firme determinação constitucional a Súmula 568
do STF, “a identificação criminal do indiciado pelo processo
datiloscópico não constitui constrangimento ilegal, ainda que já
identificado civilmente”, perdeu sua razão de ser. O que vale nos
dias de hoje, é o estatuído pelo art. 5º, LVIII da LEX MAIOR ao fazer
alusão quanto à possibilidade de se identificar criminalmente o já
civilmente identificado de acordo com hipóteses previstas em lei.
Somente existente até a presente data, no art. 5º, caput da Lei nº.



164

POLÍCIA CIDADÃ

9.034/95, que trata da ação praticada por organizações criminosas,
o artigo cita “a identificação criminal de pessoas envolvidas com a
ação praticada por organizações criminosas será realizada
independentemente da identificação civil”, pelo que não existe
previsão legal para tal investida em qualquer outra situação.

Deve assim, prevalecer em linhas gerais, o bom-senso.
Senão vejamos: instaurado o inquérito policial, se razões fundadas
houverem contra o acusado que apresentou sua cédula de identi-
dade rasurada ou duas cédulas, obviamente cumprirá a autoridade
anotar os dados constantes desta ou destas e encaminhar o cidadão
para colher suas impressões digitais. Enfim: diligenciar antes de
adotar qualquer medida constrangedora.

Na ausência de regulamentação por lei federal, alguns
Estados orientam, seus Delegados de acordo com suas Resoluções
ou Instruções Normativas, que procedam quanto à identificação
criminal nos seguintes casos: I. caso o indiciado não seja civil-
mente identificado no âmbito estadual; II. quando houver dúvidas
quanto à identidade do indiciado; e III. na hipótese da Lei nº. 9.034/
95.

Ainda em alguns Estados, não se aceita identidade que
não seja a expedida pela Secretaria de Segurança Pública deles
mesmos, para cuja obtenção fica arquivada a individual datilos-
cópica. Alegando as dificuldades de proceder a um confronto de
impressões digitais, se necessário. Igualmente, rejeitam as identi-
dades expedidas por outros órgãos (CRM, CRO, CRECI, OAB, CNH,
Título de Eleitor...), inclusive da mesma unidade federativa, sob o
fundamento de que não há arquivamento de individual datilos-
cópica, tornando-se impossível o confronto. Até que a questão
seja regulamentada por Lei Federal, caberá à jurisprudência decidir
sobre estar ou não correto tal procedimento.
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O projeto do futuro Código de Processo Penal Brasileiro, já
aprovado pela Câmara dos Deputados, prevê apenas a identificação
datiloscópica, se necessária.

No Pará, graças ao esforço pessoal de todos os servidores
do nosso Instituto de Identificação e de um ou dois ex-chefes de
polícia, ainda podemos falar de um futuro melhor para aqueles
abnegados colegas de profissão policial, que são verdadeiramente,
profissionais de primeira grandeza.

Fugindo do artigo, informo aos leitores que, no último final
de semana, li o projeto para a área de segurança pública, proposto
pelo nosso Presidente da República – quando ainda candidato –
onde consignou diretrizes para as instituições policiais, diretrizes
essas já idealizadas, implantadas e executadas na Polícia Civil do
Pará no período de janeiro de 1999 a janeiro de 2001, o que veio a
confirmar o pensar alargado de uma gestão comprometida com
sociedade cidadã.

UNIFICAÇÃO POLICIAL

Não resta qualquer resquício de dúvida, de que a unifica-
ção das polícias deve ser feita lentamente. “Essa lentidão não pode,
entretanto, ser prejudicadora do processo e nem pode a unificação
ser realizada por decreto determinador da união das polícias Civil e
Militar. Convictos estão ser preciso, de forma comum, começar a
utilizar nas instituições de segurança, um único serviço de inteli-
gência, como início de um processo, para que, ao final do mesmo,
se chegue à tão sonhada unificação, importante para todos nós,
pela sua simplificação e fomentação para a criação de um combate
mais eficaz ao crime organizado”.

Uma única instituição representará motivo de orgulho aos
brasileiros que, frequentemente, demonstram já ter perdido a
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confiança em quase tudo. Mesmo assim, as instituições precisam
ser reestimuladas por toda a nação. Para essa tarefa, e outras, o
novo não pode esperar. Reorganizar, inclusive com uma reestrutura
e reinvestimento emocional e técnico as academias de polícias, é a
certeza de um novo amanhã.

Sobre a possibilidade concreta e imediata de uma ação
comum, para que as duas polícias trabalhem em coordenação
integrada, é pura maquiagem, principalmente quando se fala em
crime organizado.

Afirmo não acreditar que no Brasil se tenha treinamento
constante para o combate à criminalidade urbana em técnica de
tempo real. Aqui, apenas, usamos outras formas, como as forças
tarefas, a união de vários grupos, e o combate isolado com infor-
mação e inteligência, as únicas maneiras efetivas de se combater o
crime organizado realizada por uma minoria de abnegados homens
da lei.

Ressalto, ainda, que a reforma das polícias tem de ser meta
política de primeira grandeza. “Ela é fundamental para trazer as
populações para dentro da luta pela cidadania plena, o que é,
essência de sobrevivência para a segurança pública, porque, só a
certeza de uma resposta rápida, intimida a criminalidade é também
pela rapidez com qualidade, ponto de partida para acabarmos com
a morosidade de todos nós do mundo da segurança. É preciso,
portanto, de uma reforma de base”.

De acordo com o verdadeiro processo histórico de
unificação das polícias no mundo, o Poder Judiciário, com uma
justiça rápida, acessível, próxima do povo e capaz de compreender
e decidir rapidamente os novos e complexos problemas de uma
sociedade é a esperança do povo e das polícias.
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Porém, no Brasil considerar ser a segurança pública uma
prioridade, e a reforma da estrutura do Poder Judiciário, uma
realidade, é sonhar por mais uns vintes anos. Espero!

POLÍTICA

Na semana passada os promotores e procuradores de
Justiça escolheram sua lista tríplice dentre os candidatos a chefe
do Ministério Público. Irmão caçula do mundo da segurança pública,
com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por força de
sua representatividade, na defesa de seus ideais perante os
legisladores e a sociedade em geral, o Ministério Público ganhou
autonomia administrativa, autonomia financeira e independência
funcional, como, também, mais respeito.

Para os delegados de polícia civil do Brasil, sem a mesma
força representativa, pela desorganização das suas associações de
classe, a nível nacional aquela época, em que, as brigas internas e
públicas eram como são até hoje, divulgadas pela grande mídia
como escândalos e, assim, consolidando ainda mais por parte do
grande público a falta de credibilidade à Instituição. Por culpa de
uma minoria destruidora dos bons exemplos, protegida por vários
meios. Os legisladores constituintes, então, concederam apenas a
organização nas carreiras jurídicas aos delegados de polícia, por
falta de lobby, de credibilidade pública provocada por aquela minoria
vergonhosa e também pela vontade de continuarem tendo poder
político, dentro da Instituição policial. Mesmo sendo a categoria
vitrine do mundo da segurança e tendo grandes homens em defesa
dos direitos e deveres do povo, permitindo-se assim, a continuidade
da ingerência de todas as espécies de poder na instituição policial,
cujo ideal de independência idealizado pela sociedade começa voltar,
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a aflorar, em todos os cidadãos de bem, em especial na maioria
dos policiais vocacionados, que nos dias de hoje lutam em grande
debate interno e externamente ao mundo policial em prol da defesa
da cidadania plena para todos. Se é que vivemos em um Estado
Democrático de Direitos, pois respiramos o ar permitido pelo poder
real (poder econômico).

Espero que meus pares lutem até as últimas conse-
quências, para alcançarmos concomitantemente a reforma do
Poder Judiciário, as mesmas prerrogativas do Ministério Público.
Principalmente, que a eleição para escolha do DELEGADO GERAL e
do CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA, seja através do voto direto de
seus membros.

Atualmente continuamos a deriva por força legal, e na
esperança de que nosso Governador acate nossa proposta de
reformulação da lei complementar 022/94, encaminhe-a para que,
nossos deputados, possam garantir por lei, o nosso direito de
trabalhar com plena liberdade funcional.

O nosso sindicato, hoje revitalizado, deve buscar por todos
os meios democráticos, o fortalecimento de nossa categoria. Em-
bora, ainda não tenhamos nada a comemorar, haja vista que nem
o Instituto da inamovibilidade, ponto primordial para uma institui-
ção de Segurança Pública, ainda conseguimos. Devemos acreditar
em nosso Governador e a ele confiar o momento histórico de nossa
categoria a alcançar a liberdade em lei, para uma nova polícia.

A sociedade e os delegados de polícia saberão de forma
democrática agradecer o reconhecimento da nossa liberdade fun-
cional, tanto ao Dr. Jatene, como a nossa Assembleia Legislativa
Estadual, ao povo, nosso maior cliente, patrão e fiscalizador natural,
visto que, para quem trabalha como vitrine das mazelas sociais
fiscalização nunca é demais.
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Nosso Gestor maior, o Governador recentemente, sabo-
reou sua eleição por via do voto direto, com participação direta de
muitos de nós que o ajudamos e, portanto, é plenamente democrá-
tico pedir-lhe de público que ajude nossa categoria a ter o direito
do voto interno, na escolha de nossos administradores e nos
conceda via Legislativo à tão necessária inamovibilidade.

Salve! O nosso sindicato e três vezes três viva a nossa
polícia cidadã.

Independência ou eterna indecisão para alguns na hora de
prender o capital (poder)? Independência já. O povo não vai se
decepcionar, pois a essência da independência foi ele quem nos
deu, que por força do poder estatal e real foi perdida e agora
redescoberta pela chama de justiça da consciência política,
adquirida por causa do descontrole dos poderosos diante das
mazelas sociais por eles construídas, na base do capital pelo capital.
Por isso, o povo teve que nos abandonar ao perder o controle de
sua força natural, em virtude da alienação festiva do capital. Parte
de nós policiais, diante de um patrão poderoso, passou por uma
acomodação natural e outros forçada, na convivência com a força
sem controle do poder pelo poder, onde “mandava quem podia e
obedecia quem tinha juízo”. Assim, aliados por alienação natural
ou obrigatória, esquecemos por comodidade, que éramos e ainda
somos do povo para o povo, que hoje a cada eleição aprende que o
verdadeiro poder é a sua força associativa emanada do voto. Graças
ao nível cultural adquirido do próprio poder real, que passou
desapercebido da capacidade dos excluídos e dos não alienados
por inteiro.
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O PODER DA FOME

As eleições firmadas em outubro passado realizou no
imaginário de muitos de nós voos, “sonhos” concretizadores e
libertadores entre uma parte significativa da nação de “excluídos”
e alguns dos novos governantes. Foi com grande alegria reno-
vadora de esperança, que percebi uma nova parceria reapro-
ximando de forma democrática, mas forçada pela imensa mazela
social que vivemos os pobres, os excluídos, os miseráveis e os
abaixo da linha da miséria a possibilidade da realização de fazerem
pelo menos três refeições por dia. Espero que eles consigam pelo
menos realizar uma, já que boa parte, há dias, não come.

Com efeito, uma parcela dos eleitos e a grande maioria
esmagadora do povo informado, acertaram um acordo por comuni-
cação em tempo real via mídia, para acabar com a fome no Brasil,
com campanhas, no interior e nas capitais.

O poder real (poder econômico) continua a alavancar, isto
é, multiplicar o capital, transmitindo em outra frequência, desem-
prego, violência, intranquilidade e muita morte.

Hoje, já não fabricamos milagres, e os estudos provam que
a pobreza é o maior inimigo da natureza e dos homens. Como se
vê fome tem a vinculação com a mãe natureza, que é rica, possui-
dora de uma justiça incontestável e para todos. Então, por que não
podemos ficar ricos juntos? Por razões de ordem econômica,
trafegando por bilhões de transações licitas e ilícitas, alienadas pelo
patrocínio do capital pelo capital de todos que se sujeitam à forma
desumana encontrada pelos detentores do poder real para
consolidar o reinado dos nossos senhores feudais do século XXI e
ad eternum, se o mundo do capital selvagem não se humanizar
pelo amor ao próximo.
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A nova “velha” parceria para findar com a fome está pas-
sando por importantes transformações com o surgimento do
projeto político do fome zero. É o primeiro a oferecer soluções novas
e consolidar as antigas que frutificaram bons exemplos com
transparência e confiança do que neste momento precisamos.

Ninguém melhor para fiscalizar de perto a execução do
projeto supramencionado, em tempo real, do que nossos homens
e mulheres da mídia nacional com suas reportagens.

Prepare sua única arma que permite controlar os execu-
tores do projeto e a utilize no momento de perceber abusos no
gerenciamento do mesmo, denunciando aqueles que querem que
continuemos uma pátria para muitos sem estômago, pela falta do
que comer. O que você ganha com a denúncia? Visão comunitária,
civismo e resultados. É por tudo isso que devemos acreditar nos
eleitos, mas somente naqueles que têm e que cumprem suas
palavras empenhadas aos seus colaboradores. Por isso, nunca queira
esperar o certo de quem jamais teve como costume cumprir com
sua palavra. Muitos dos nossos governantes antes do seu voto ou
do seu esforço para elegê-lo, prometem o que não querem cumprir
e não cumprem nem mesmo com aqueles que vestiram e suaram
suas camisas a seu favor. Preferem, depois de eleitos, esquecer-se
de seus correligionários em favor de seus inimigos políticos.
Portanto, não volte a acreditar neles se não cumprirem suas
palavras.

Como acreditar em amenizar a violência produzida pela
fome e tentar erradicá-la, se ainda não conseguimos humanizar o
capital, elemento hoje fomentador da criminalidade pela desigual-
dade entre pobres e ricos?

No mundo da violência (criminalidade), que apenas
necessita de vontade política para controlá-la, com medidas de fácil
execução, que se não forem executadas urgentemente conti-
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nuaremos então a viver nos exemplos recentes (Rio de Janeiro, São
Paulo e outros), que envergonham a todos nós.

O nosso presidente Lula, em quem não votei, tenta
conseguir, de forma heroica, inverter os valores dos poderosos no
mundo do capital, na relação da fome, como guerra a ser vencida
por todos nós. O problema é que precisamos para tanto de todos e
até agora só vi a poderosa NESTLÊ falar de flores.

Tente presidente, conte comigo e com outros irmãos meus
de maçonaria, que já fazemos campanha contra a fome há décadas
aos humanos necessitados pelo amor de senti-los como irmãos.

ANTÍTESE DAS ILICITUDES

São também os agentes da autoridade que popularmente
são conhecidos como Investigadores, o oposto, ou seja, uma das
antíteses das ilicitudes de todos os graus praticadas por homens e
mulheres do mal. Por permanecerem (os investigadores) prote-
gendo a norma legal (LEI) na certeza de estarem lutando pela ordem
pública, são, portanto, indispensáveis para o serviço de Segurança
Pública ou Privada, porque por necessidade profissional passam a
conhecer as habilidades dos infratores pelo que, de modo eficaz,
combatê-los fica muito mais fácil.

Os Investigadores aqui abordados como agentes da
autoridade podem ser tanto policiais como particulares e empre-
gados de uma organização. É importante salientar que entre eles
similares são as desenvolturas e a própria atividade, todavia quase
sempre desde o início da investigação ate o seu final, interpretações
e atitudes tendem a ser desiguais. Um verdadeiro Investigador é
um homem que não pode dar descanso ao crime (por mais secreto
que seja), para impedi-lo ou elucidá-lo. Só não podem ser como
muitos aos quais conheço que pensam serem “eles” essencialmente
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bons. Esses podem ser tratados como uma espécie em extinção de
“grandioso passado”.

Mas se os ladrões dos tempos modernos já não inter-
pretam mais, especialmente, aquele tipo “ladrão de galinha” da
vida social passada nos dias de hoje, como projetei na proposta de
modificação da lei 022 da Polícia Civil do Pará e como exige a
realidade social brasileira o Investigador (policial ou não) só pode
vir a ser alguém de nível superior com um intelectual perfeito e
acabado capaz de enfrentar os novos tempos a fim de frustrar as
ilicitudes do “gatuno” hoje já globalizado. Investigadores de nível
superior normalmente são aliados da atividade de inteligência
policial, ou seja, um espião que dificilmente pode estar desatua-
lizado.

O empirismo puro e não culposo por inteiro ainda exis-
tente, nas investigações e que tantas vezes foi combatido pela
equipe que coordenei no comando da Polícia civil, será em breve
apenas lembrado como aprendizado histórico, em face de extinção
certa da exigibilidade de segundo grau escolar para a profissão, que
pela realidade social do crime passou a necessitar de nível superior
para a formação de vocacionados investigadores para os combates
aos criminosos modernos, desenho formal que vem dando certo
em outros pontos do planeta, que vivenciam momentos históricos
corretos ao social e não maquiado como o nosso.

Com o decorrer dos novos rumos legislativos para a área
de Segurança Pública Nacional espero que lembrem nossos
legisladores que na área de ensino necessitamos de nível superior
em Segurança Pública e Privada para a formação de investigadores.
Com qualquer um deles é possível elucidar o crime, o importante é
que nossos futuros problemas com os marginais possam ter um
acompanhamento profissional de intelecto alargado, elevado
também em banco de dados para que possamos acompanhar o
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crime no tempo e no espaço acabando-se com as rotinas ineficazes
nas suas grandes maiorias dos dias atuais, em que necessitamos
de investigadores já preciosos ate mesmo estrelas que são arquivos
vivos que nada de suas valiosas experiências podem multiplicar
entre seus pares pela falta de comprometimento com o novo.

Os Investigadores não podem usar as mesmas armas utili-
zadas normalmente pelos ladrões. Devem usar normalmente três
bem diferentes das deles e pelo menos uma delas escondida, a
primeira é a inteligência a segunda é a técnica e a terceira, essa
está escondida no coração, “espiritualidade”.

O Investigador do futuro (HOJE) precisa saber estudar a
conexão do submundo, observação e avaliação individual e social,
prontidão vocacional, avaliação do perfil do marginal, disfarce de
ocasião, fala rápida e convincente, intimidação legal, história local,
regional e internacional, línguas estratégicas, leitura de lábios e de
bons livros e espiritualidade aguçada para perseguir seu objetivo e
com certeira decisão prender o bandido sem precisar ser “rápido-
com-as-mãos”.

Decifrar linguagens é extremamente útil para se esclarecer
pistas; informações importantes em línguas obscuras ou códigos
secretos, que podem levar o Investigador ao sucesso ou fracasso.
Desarmar armadilhas é ponto fundamental para um Investigador,
ao precisar investigar um local suspeito. Portanto muitos dos meios
tecnológicos disponíveis para os Investigadores modernos (como
pesquisa em banco de dados para obter informações), certamente
estarão disponíveis a todos. Porém, um bacharel, um mestre ou
um doutor em segurança com grau de criatividade testado e
ampliado pelo conhecimento científico adquirido, pode quadru-
plicar as possibilidades de sucesso destes meios na luta contra o
crime e o criminoso nos dias amargos em que vivemos. Por exem-
plo, dados estatísticos de tempo real podem conseguir identificar
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o criminoso se comparados com os retratos falados existentes nos
arquivos.

Investigadores clínicos gerais não devem mais existir como
solução para qualquer ilícito, pois de dez casos eles conseguem
resolver apenas uns três, quando já não se apresentam resolvidos.
É o nível superior em Segurança Pública que vai fazer com que eles
se especializem e necessitem pertencer à mesma intelectualidade
predominante na sua área de atuação. Um colega Investigador dos
dias atuais provavelmente trabalharia melhor se a ele, custeado
pelo Estado, fosse oferecida via convênio à possibilidade de cursar
uma faculdade, como minha querida UNAMA, que já oferece curso
de segurança sem precisar passar pelo vestibular, por ser parte de
sua necessidade profissional, o que seria uma cobrança obrigatória
para os futuros candidatos para o cargo, através do curso superior
em segurança pública e privada. Independência à polícia e nível
superior para investigador já.

APOIO

Jovem policial procurou-me em busca de apoio técnico:
queria subsídios sobre o crime organizado e estava certo que pode-
ria servir-se da experiência que adquiri como delegado operacional
de 1992 a 1999. Falou da “Operação Ninja” como o verdadeiro
combate ao crime organizado no Pará, via linha de inteligência por
iniciativa minha e do delegado Sérvulo Cabral, contando com apoio
incondicional do Judiciário e do setor jurídico do Banco do Brasil,
bem como, de nossos superiores e o indispensável incentivo familiar.

Perguntei-lhe como sabia tanto sobre o assunto? Ao que
me respondeu ter, à época, idade para se interessar por repor-
tagens dessa natureza. Disse ainda que sabia ter sido esse trabalho
a referência para que eu fosse indicado ao cargo de Delegado Geral
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da Polícia Civil, acrescentando que teria sido uma tristeza para o
povo do Pará em virtude dos avanços de nossa administração na
instituição policial que dirigi em equipe, se o Governo não aver-
basse a indicação. Pensei, então: “a tristeza pelo meu trabalho já
realizado na “Operação Ninja” ou pelo gestor que fui, sinto nos
dias atuais, ao ver o quanto valor pelo que é certo, é nada, para
uma parcela de meus pares”. Sua ida a mim em busca de subsídios
sobre o crime organizado – disse ao jovem policial – orgulhava-me,
mas, embora acredite que meu trabalho no Caso Ninja tenha alguma
importância relativa, na verdade minha indicação não ocorreu pela
prisão de tal marginal, (que Deus tenha pena de sua alma) mas,
para essa indicação, contou mesmo à vontade do então Secretário
de Segurança Pública, com quem muitos meses antes de ser
indicado, havia eu batido um papo informal onde, surpreen-
dentemente, minhas anotações nada mais eram senão toda a
explanação do Secretário na sua maneira de pensar o futuro das
instituições de Segurança Pública, em especial a Polícia Civil. Só
não concordávamos em um único ponto, que era exatamente a
forma de execução dessas metas posto que, tudo que me proponho
a realizar é “para ontem”. Mas foi graças a esse aspecto imediato
do que me proponho a fazer, que meu ex-superior, hoje afirma que
dei uma nova cara à nossa querida Instituição, quebrando todos os
paradigmas e assim alcançando um relativo e concreto controle
histórico da criminalidade, só perdido pela falta de continuidade
dos projetos implantados que deixei, a exemplo da nova postura
do policial diante de si mesmo e da sociedade.

Esquecidos, possivelmente, de forma proposital, sem
aqueles projetos, presenciamos a volta de tudo ao “status quo”
anterior que, agora, o atual gestor tenta melhorar, reativando
alguns dos projetos que elaborei e implantando outros de sua
autoria.
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Esclarecido o modo pelo qual fui escolhido para o cargo de
Delegado Geral, agradeci ao jovem policial pelo respeito ao meu
trabalho e passei a informar-lhe que a primeira providência para se
combater o crime organizado, é organizar também as polícias a
partir do homem, fórmula única para concretizar a integração e
unificação das instituições de segurança sem a maquiagem aplicada
diariamente pelos governantes. Simultaneamente ao necessário
novo perfil, deve-se “costurar” a operacionalidade de ações pre-
ventivas e repressivas oriundas do verdadeiro mundo de inteli-
gência policial. Se assim não for, vamos continuar a assistir cenas
humilhantes, bem mais do que já vemos todos os dias nos noti-
ciários das televisões e jornais de grande circulação. Dei ao jovem
policial a chance de contestar-me com a aludida falta de condições
de trabalho para o efetivo labor policial, mas em seguida, lhe
expliquei que esse argumento não convence mais ninguém nos dias
atuais, quando as razões da alegada desestruturação estão sendo
amenizadas, outras resolvidas e as lutas internas nas categorias
contra o novo perfil já não encontram eco e nem apoio. Sem aquela
antiga resistência que enfrentei, face a face, é então possível nesse
momento dinamizar a melhora das instituições policiais, já sem os
grandes traumas internos e externos dos pseudos poderosos para,
a partir daí se conseguir o controle do crime “social no meio social
e o social do meio marginal”, como foi feito até o último dia de
minha administração, em equipe. Se deixarem politicamente, isso
pode voltar acontecer em breve.

É Importante saber, disse ao jovem policial, que o ideal não
é termos barreiras novas nas estradas, pois as velhas serviriam se
os homens que as guarnecem e que provavelmente na grande
maioria nos dias atuais, só trabalham por obrigação e não mais
por amor à causa pública, perdida diariamente de forma lenta e
cruel pela falta de oxigenação aos bons agentes de segurança, pela
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possível perda valorativa do “nós”, para a frieza do “eu”. Outro ponto
é a substituição dos colegas nas barreiras de forma regular, quando
isso não acontece, vem o estresse. A falta de fiscalização constante
das atividades desenvolvidas nelas pessoalmente ou através de
relatórios diários facilita o ir e vir durante o mês inteiro de pessoas
que precisam passar e que assim ficam sem o devido controle, que
atualmente só é realizado de forma correta quando ocorre um
assalto de grande monta. Na verdade, a fiscalização é para ser feita
durante todos os dias, em todos os turnos, nas 24 horas do dia
que Deus nos dá. De outra forma, vamos ficar querendo mostrar
serviço à mídia toda vez que ocorrer fato semelhante.

Nas barreiras dos Estados membros, data vênia, devería-
mos ter todos os órgãos de segurança e de fiscalização em equipes,
que seriam mudadas constantemente, trabalhando juntos e infor-
mando a célula mãe da área de inteligência policial, a movimen-
tação do dia e as providências adotadas por cada equipe que, fisca-
lizando-se umas às outras, acabariam inibindo erros entre si e no
serviço. Assim, o setor de inteligência poderia comparar dados e
saber se são confiáveis, pois só assim e com outras medidas já
desenhadas em artigos anteriores, teremos condição de pensar em
recomeçar a combater os grandes assaltos aos primeiros passos
da organização criminosa, ao mapear o seu dia-a-dia, via controle
nas barreiras (de todos os tipos), desde o hóspede do hotel que
por ela passar, até o bombonzeiro que por ali transitar.

Sem o estudo dos pequenos delitos e seus detalhes, não
conseguiremos combater e controlar o crime organizado que, para
ser perpetrado nas grandes ações, necessita dos primeiros passos
preparadores através dos pequenos delitos praticados por seus
facilitadores.

O crime organizado – disse eu ao jovem policial – encontra-
se enraizado em todas as esferas de poder e na miséria também,
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mas é partindo das micro ações criminosas que chegaremos aos
dados técnicos necessários para alcançarmos, via banco único de
dados estatísticos, aos grandes chefões instalados no Brasil,
analisados pelo setor de inteligência nas comparações e associa-
ções dos mesmos, como idealizei e implantei de forma micro na
Polícia Civil.

Resolvido desse modo o diálogo inicial com aquele jovem
policial, restou-me garantir ao mesmo que, diferentemente do que
ele pensava, não estou abandonado por meus pares, depois de
tanto ter feito pela instituição, conforme ele observara. Na verdade,
sou respeitado e querido pela grande maioria, dos quais alguns
chegam a afirmar que, só agora, entendem o trabalho que realizei.
Na verdade, meu afastamento do dia a dia da Policia, é porque
estou me recuperando de enfermidade que às vezes consome meu
dia inteiro em tratamento ambulatorial e hospitalar. Por outro lado,
graça a Deus, esse fato me distancia de traidores e falsos amigos.
Faz-me falta, entretanto, o convívio com os colegas mais humildes,
sinceros e com os doentes, que quando posso, visito. Muitos deles
necessitados de palavra amiga que sempre carrego no amor de
Cristo, distribuindo-a ao visitá-los ou revê-los, quando me desloco
à minha segunda casa (Polícia Civil) ou aos que me procuram no
aconchego do meu lar. Na verdade, nada pode me impedir de ajudar
a reencontrarmos o caminho que juntos trilhamos para uma nova
polícia Cidadã. Por esse motivo, apesar do jogo ainda não ter
mudado, continuamos juntos na luta para a independência total
da instituição policial civil como um dos avanços ao combate do
crime organizado.

De forma humilde – disse ao jovem policial – juntos
lutaremos a todos os demais homens de bem, por um Brasil melhor
e contra todos os atos danosos ao povo brasileiro, e por uma
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sociedade mais livre e justa, remédio único capaz de levar, por morte
cerebral o crime organizado, por longos anos à “UTI” do mal.

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL OBRIGATÓRIO
NO AMAZONAS

O deputado Mourão, do PL do Estado do Amazonas,
apresentou projeto de lei instituindo o atendimento psicossocial
obrigatório aos policiais daquele Estado. Os demais deputados, bem
como o governo estadual, vendo o alcance da medida de caráter
social, já o aprovaram e tornaram lei, que recebeu o número 2.636.

Para o deputado amazonense, o elemento mais impor-
tante da segurança pública, é aquele que exerce a missão de
combate à marginalidade. Por isso, deve estar fortalecido contra
os desequilíbrios emocionais, as tensões, o estresse e os problemas
provenientes do dia-a-dia da família com um salário tão pequeno.

Mourão copiou o projeto do delegado paraense João
Moraes, colocado em prática quando ele esteve na direção da
Delegacia Geral de Polícia Civil. Moraes instalou naquela instituição
o Departamento de Atendimento Psicossocial, até 1999 ine-
xistentes e que, nos dois anos de sua administração, atendeu
dezenas de policiais feridos ou atingidos pelos problemas do dia-
a-dia da vida de um profissional desse setor. Depois da saída de
Moraes da DG, esse departamento passou por um período de dois
anos de estagnação e só não fechou por pouco. Nenhum deputado
paraense, entretanto, nem mesmo os policiais eleitos para a
Câmara ou Assembleia, se preocuparam em apoiar a ideia de
Moraes, apre-sentando projeto que tornasse o atendimento e
acompanhamento médico, psicológico e social dos policiais
obrigatório e definitivo.
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Com a nomeação do delegado Luiz Fernandes Rocha para
a função de Delegado Geral da Polícia Civil, os policiais que já foram
atingidos por fatalidades em seu trabalho diário ou que enfrentam
problemas psicológicos e sociais, têm a esperança renovada, de
que o caso seja novamente encarado com seriedade e que, pelo
menos um dos policiais eleitos, acabe se sensibilizando ou criando
vergonha na cara e finalmente trabalhe pela categoria que o elegeu,
tornando obrigatório esse tipo de atendimento também em nosso
Estado.

QUEM PROTEGE OS POLICIAIS

Sempre fui indagado por diversos amigos, entre eles muitos
colegas de profissão: quem protege os policiais? Venho tentando
responder por via de artigos como este no jornal “Diário do Pará”.
Torna-se necessário, primeiramente, esclarecer que até o senti-
mento de solidariedade que existia há muito nas instituições
policiais, foi destruído. Em parte, diante da premência de emprego
para tantos, é que as instituições de segurança pública se nivelaram
a qualquer outra fonte de trabalho e renda familiar.

Ao dizer que há resposta a essa pergunta, quero afirmar
que somos protegidos por Deus que nos deu a missão do bem servir.
E por nós mesmos, na maioria das vezes, sozinhos no descanso do
trabalho e algumas vezes uns aos outros durante mesmo labor.
Quase todos já pedimos muitas vezes garantia de vida e escolta,
sem consegui-las de pronto. Pois a resposta é quase sempre a
mesma – (vamos ver), (mas você sabia que fez concurso para
policia). Então, a realidade é que nossos colegas na maioria das
vezes defendem-se como podem.

Desde quando as instituições de segurança foram criadas,
inexistem efetivamente medidas de proteção aos policiais. Tanto
por parte da sociedade, quanto por parte do Estado, não há resposta
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concreta a esse problema, embora a proteção de policiais esteja
em desenho desde a criação da polícia. Pode-se dizer que isto
decorre e boa parte por culpa da própria categoria profissional que
não sabe aproveitar a oportunidade dada pela sociedade que exige
os nossos serviços e dedicação. A grande falha dos homens e
mulheres que compõem a Segurança Pública é o fato de que,
historicamente, submeteu-se em grande parte à vontade dos
detentores do poder. Sem lembrar que a sociedade que criou a
instituição Governo e sustenta todos os membros da máquina
estatal com as suas famílias, é sim a máxima aliada, a justificadora
legal e “cliente” soberana de todos os segmentos de Polícia. Ora, o
que é que estamos dizendo aqui, amigo leitor? Que é preciso separar
o joio do trigo, também nesta questão: existe uma velha máquina
funcional e burocrática servil ao poder de cada hora, e há também
aqueles elementos, em todo o corpo do serviço público, que estão
conscientes e engajados em atender às necessidades da população
antes de tudo. Aí está a Polícia-Cidadã.

Mas, a sociedade que cria a instituição policial para ser um
anjo da guarda de todos nós, justifica e paga impostos para mantê-
la; também abandona seus policiais vocacionados e profissionais,
esquecida de que eles são cidadãos como outro qualquer, com
direitos e deveres iguais. Não quer saber o que se passa dentro das
instituições públicas, de uma maneira geral e das polícias, de
maneira particular. Após abrir mão do seu poder de cidadania. Pelo
qual se consolidaria, de fato, uma polícia fiel aos ditames da lei e
independente de manipulações políticas ou do poder econômico.
Formada até por voluntários escolhidos com a participação efetiva
da comunidade. Para, deste modo operativo, democrático e
moderno, agir na função policial de Estado e combater o crime de
forma independente onde ele estiver, inclusive nos meandros e
escaninhos da máquina executiva, legislativa e judiciária.
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Isto é a autodefesa da sociedade que reclama. A proteção
da democracia e da cidadania pelos próprios cidadãos. Pois o velho
esquema público de mais de cinquenta anos, já não tem mais força
e nem meios de se sustentar. Estamos vendo, à margem da guerra
do Golfo Pérsico, diariamente em nosso país um tipo de guerra-
civil. Um assunto muito sério para ficar apenas nas mãos de uma
elite dirigente que visivelmente não tem pernas para ir aonde deve
estar presente.

Essa mesma elite dominadora que também criou o Estado
e modelou a sociedade como mero produto do meio; devido
poderes que adquirem como um cheque em branco passado pela
boa fé dos cidadãos, após tantos e tantos erros contra a sociedade
democrática só agora começam a perceber que precisam dos
cidadãos comuns para restabelecer o poder que estão perdendo
para monstros construídos em laboratório do abandono social, por
eles mesmos engendrado através de décadas de opressão e
alienação.

Agora precisam urgentemente de bodes expiatórios, como
uma tábua de salvação. Recorrem aos policiais que, nos dias atuais,
não podem proteger nem a si mesmos como está visto todos os
dias, na mídia nacional. A elite preguiçosa e egoísta de sempre, diz
então que a Polícia não está preparada nem para cumprir o dever
de casa. Seria cômico, se não fosse trágico. Quem, na verdade, não
preparou a Polícia para defender os cidadãos e nem ao menos a si
própria? Se não essa mesma elite ou oligarquia manhosa que faz e
desfaz governos há mais de meio século.

Prova maior de que da nossa proteção só Deus sabe como
é e será, são os assassinatos recentes de heroicos juízes, vítimas da
perversão do sistema nacional atrelado à perversão do sistema
internacional. Segundo declaração prestada à mídia, alguém teria
dito que – “Agora o Estado foi atingido” – e como não sei quem foi
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que declarou isto, eu perguntaria a todos os brasileiros: e nossos
colegas policiais que por esse Brasil todo, todos os dias morrem
em defesa dos seus semelhantes cidadãos e outros membros da
sociedade; os excluídos mortos todos pela mesma violência idiota
e cega, que ceifou a vida desses juízes, não são parte do Estado? A
resposta, certamente, é a de que nós, policiais realmente não somos
o Estado. Pois, sociedade. Estamos um pouquinho acima do
aparelho estatal por vontade daquela maioria dos cidadãos que
demandam e sustentam policiais para prevenir e reprimir o crime
e a desordem pública. Isto é, nós não somos um tipo de funcionário
comum: recebemos instrução pública, armamentos públicos e
poderes constitucionais conferidos pelo regime democrático. Logo,
somos profissionais da estatização da inteligência e da força de
segurança pública. Talvez, no futuro, em todo mundo, as polícias
devam estar vinculadas de forma independente ao Poder Judiciário
quando este tiver passado pela reforma que precisa. E, por sua vez,
tiver controle externo da sociedade. Hoje isto é apenas sonho e
teoria de alguns estudiosos de sociologia.

Caro leitor, a prevenção pertence a todos nós, armados ou
não. Não só do crime – que é o último estágio de outros desarranjos
aparentes menores e banais, como as infrações de trânsito e o ato
mal-educado de jogar lixo nas ruas, por exemplo – sua execução é
que é precária e que pertence à polícia que deve agir sem
propagandear antes suas ações. Somos capazes, sim, de proteger a
todos, na medida de nossa competência institucional. Se estivermos
dentro dos necessários requisitos para um bom policial: vocação
comprovada com rigor na seleção, estrutura montada a tempo e
hora para todos os dias, presentes e futuros, no combate. E na
retaguarda inclusive familiar, independência dos três poderes como
instituição de investigação dos problemas sociais com força de
Estado policial fiscalizado pelo controle distrital.
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SER SOCIAL

O policial, ser humano como outro qualquer, na sua
essência, é um ser social tanto nos momentos da repressão e
prevenção ao crime como nos outros vividos por qualquer cidadão
comum, como exemplo, o dia-a-dia do lar e os amigos dos finais de
semana. Essa verdade ninguém consegue esconder, mesmo que se
queira. Viver sozinho é impossível, pois dependemos como se sabe
da informação, do trabalho e principalmente do que se denomina
como afeto de outra pessoa “amor, respeito, amizade, compa-
nheirismo...”. O policial não se auto realiza ao prender um indivíduo,
sua felicidade está também ligada ao lar, nas realizações, em diversos
aspectos de sua vida social, “boa casa, bom salário, bom material
de trabalho, bom carro, boa saúde física e mental, boas festas, bons
filhos, boa esposa ou bom marido, bons amigos, bons vizinhos,
boa atualização na profissão...”. Assim, podemos afirmar que a vida
de um policial seja ele qual for está intrinsecamente voltada a do
próximo, mais do que qualquer outro ser humano quando falamos
das pessoas em suas individualidades.

O Estado Brasileiro as polícias e as pessoas estão tendo
diante do distanciamento, de todos nós, de nós mesmos, cons-
ciência de que a individualidade vivida por tantos anos em favor
do capital pelo poder não tem mais vez, pois chegamos ao fundo
do poço em questão de segurança pública, oportunidade única para
revermos os erros. É a hora de voltarmos a aplicar o espírito de
cidadania para todos, que levei com pulso firme e com a franqueza
necessária para humildemente transformar minha instituição por
força do momento histórico real que exigia, e não maquiado como
continua sendo usada por alguns governantes, cidadania plena que
se alastrou e já predomina na maioria das instituições de segurança
graças a Deus e é por isso que os policiais não mais são vistos como
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ferramentas, como “forças” distantes de todos nós e, sim, voltaram
a ser considerados na grande maioria como um “amigo, vizinho,
irmão, colega”, ou seja, o homem da lei, que a aplica para todos
(mesmo).

O governante egoísta, sem palavra, centrado em si, que
visa somente ao seu crescimento, sem se preocupar com o que
pode realmente oferecer ao povo, como ainda existem muitos,
acaba, mesmo que de forma discreta, sozinho. Uma grande união
dos policiais se faz necessária. Nas reivindicações, de 2003, cada
uma valorizada em prol do trabalho em equipe que já é uma reali-
dade mortal aos pseudos policiais. Mas é no poder da coletividade
que a sociedade espera que os governantes entendam que a ati-
vidade policial é um serviço especialíssimo e que se faz necessário,
estar cada vez mais presente no combate as todas as espécies de
mazelas sociais, com condições para tanto. É o policial para a
sociedade como ela mesma desejou por via da parceria natural uma
das forças verdadeiras para acabar com as desigualdades sociais,
seja unindo-se a base comunitária, seja quebrando os paradigmas
do atraso das instituições, seja lutando por nossas necessidades
pessoais e profissionais diante de nossos governantes.

No dia do policial o interesse pela lei e a ajuda ao próximo
há anos realizados e nunca reconhecidos, após os poderosos serem
atingidos e humilhados trazem pela primeira vez uma vantagem
nos dias atuais, pois para uma nova volta a verdadeira policia na
concepção moderna é preciso que o governo veja o policial como
um profissional especial com regras e normas de controle especiais
em suas instituições para seu próprio bem e para as vidas de todos
nós que passará a ter mais valor, novo sentido, surgindo assim
novos caminhos para a sociedade do bem e uma realização pessoal
ao homem da Lei estendendo-se por todos os lados, contagiando
outras instituições a seguirem o caminho do bem servir.
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O hino que ajudei a compor e que abaixo transcrevo junta-
mente com o juramento e a oração do bom policial retrata bem o
que tentei mostrar com as palavras acima editadas.

HINO: Polícia Civil Cidadã carrega na alma a missão no
fundo das dores transforma em flores as marcas da dedicação ofício
que se engrandece em busca de outro servir velando os direitos
guardando seus feitos no presente e no porvir.

Segue escrevendo a história bem-vinda um dia será quem
honra tua glória, pois fica a memória de alguém para contar amiga
polícia civil a vida inspirou a missão do mal combater o bem,
respeitar todo e qualquer cidadão e proteger quem precisar seja
um simples coração.

JURAMENTO DO POLICIAL: “Juro, pela minha honra, trilhar
todos os passos de minha trajetória funcional com dignidade,
honrando a Instituição policial: exercerei com desassombro e
probidade a defesa social do direito, da ordem e da lei, dando a
minha vida, se preciso for, no cumprimento do dever”.

ORAÇÃO DO POLICIAL: Senhor, tudo o que é bom emana
de ti. Tu és Senhor, com efeito, a insondável expressão da bondade.
A Polícia é um bem, um dos maiores entre todos os que inseriram
no imenso contexto da sociedade, para que o relacionamento entre
homens seja sempre sereno e respeitoso, a comunidade trabalhe
em harmonia, as Tuas criaturas vivam em segurança e possam
conservar o que lhes é mais caro – a dignidade humana da qual tu
mesmo as revestiste. Protege Senhor, esta Instituição. Estende, em
seu auxilio, a Tua destra poderosa, apoiando-a e sustentando-a com
braço firme. Mesmo diante da incompreensão ampara a Polícia;
mesmo perante os maus e irresponsáveis que tentam denegri-la,
faze-a prevalecer, em favor da Ordem, da Paz e do Bem-Estar de
todos os Teus filhos.
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Parabéns aos policiais pelo dia das policias que um dia
unificadas serão, se Deus quiser para o bem da sociedade e boa
páscoa para todos nós.

CONCURSOS

Os cursos de formação para a área de segurança no Brasil
não apresentam, assim como os cursos jurídicos, um sistema capaz
de evitar visualizar somente o exercício da profissão.

No meu modo de ver o ensino oferecido nas academias
deve, a julgar pelo fato de uma visita constante de alguns policiais
às Corregedorias, após a formatura, ser voltado para a obrigatorie-
dade de formação em humanidade.

Necessário que os futuros policiais afastem a pecha de que
“polícia é só polícia”, e para que isso aconteça é imperioso que o
currículo dos futuros homens da Lei compatibilize aprimoramento
cultural com as demais disciplinas tradicionais básicas, aplicando
com ênfase, à Filosofia, à História, à Sociologia, à Psicologia. Assim
como o Direito Romano e à Introdução ao Direito, visto que ajudam,
ao bom desempenho da profissão de policial.

Todo concurso para a polícia, certamente não pode esquecer
os exames nas disciplinas supramencionadas, bem como, em
Literatura e Sistemas Jurídicos.

O profissional aprovado, ao passar a exercer sua nova
função, por amor ao sentimento puro e nobre de justiça, enobre-
cerá a nossa profissão.

Inconformado com a atual visão dos concursos para a sele-
ção de policiais, cada vez mais estarei lutando contra o abandono
dos estudos seriados em favor de disciplinas cujo conteúdo é
variável. Tudo isso sem esquecer os testes: raciocínio lógico e
vocacional, ambos eliminatórios.
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O Governo que ora inicia nova administração do país acena
com profundas mudanças em várias e importantes atividades do
mundo da Segurança Pública. Uma dessas diz respeito à unificação
do ensino policial, que continua apresentando problemas até
humorísticos, mas que com a sabedoria de quem lida com o tema
é possível apresentar pontos que a meu ver, merecem ser modi-
ficados nos concursos para evitarmos janelas aos não vocacionados
na busca de fortuna ou do cargo.

Será que, desta vez, com os cursos unificados e com os
testes de vocação e de conhecimentos, os que espreitam as normas
legais terão ainda vez? Talvez. Mas, com toda certeza, quase
impossível será ser policial sem ser vocacionado, sem se ter preparo
técnico, humanístico e psicológico.

Urge que os concursos para a profissão de policial tenham
uma única norma rigorosa para todo o Brasil a todos que queiram
participar do dom de bem servir ao entrarem na instituição, e outra,
que facilite a exclusão dos que nela não se adequarem.

Hoje em dia, para realizar concursos você não precisa sair
burocratizando em intermináveis reuniões e sim implantando
sistema jurídico completo onde todos os questionamentos, você,
na escolha do perfil desejado para o serviço, identifica o servidor
ideal.

A versatilidade dos que necessitam de emprego é tão
grande que chega a doer o coração de todos nós. Mas como a
profissão de policial, como exceção a qualquer outra profissão, não
contempla possibilidade de erro sob pena do ato injusto, não
podemos abrir mão de concursos extremamente rigorosos, dada a
grandiosidade da missão a cumprir.

Hoje os chefes capricham em invenções quase todas fora
do tempo real; no entanto, têm o mesmo valor para eles os repro-
vados e os aprovados basta observar que ainda esperamos
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concretizar vários concursos Brasil afora, motivo pelo qual temos
que conviver com erros certamente evitáveis, se os testes de
capacidade intelectual, física e mental para uma atividade
excepcional fossem aceitos como norma diferenciada das demais
profissões. Assim, com o julgamento do mérito muitos voltariam
de onde nunca deveriam ter saído, ou seja, do lar.

ASSALTOS AO MEIO NORTE

A falta de simples ações na política de prevenção do crime
nas fronteiras dos Estados, barreiras e na checagem de quem chega
ou sai dos centros urbanos, voltam a atingir as cidades e pessoas
do interior do nosso país, em especial bancários e policiais fardados.
O aumento no número de atos criminosos a bancos pelo interior
dos Estados nos últimos anos está claramente interligado ao crime
organizado por via de quadrilhas especializadas diante de nossos
repetidos erros no campo preventivo. Instalaram-se no que conhe-
cemos como Meio Norte (Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí, Amapá)
gerando a cada ação uma tremenda sensação de insegurança e até
mesmo de pavor aos seus moradores.

De acordo com o Sindicato dos Bancários, com uma ação,
para evitar o que eles chamam de “arrastão”, ingressará na Justiça
do Trabalho solicitando autorização judicial aos seus associados,
invocando o direito de recusa diante de condições que representem
ameaça à saúde, à segurança e à própria vida, com toda vênia, como
se segurança se resolvesse por medida judicial. O Sindicato tenta
mais uma vez, através de uma possível ida aos tribunais, chamar
atenção de forma contundente para o problema de seus heroicos
associados, com o que concordamos, mas precisa seus dirigentes,
o que acredito, renovando vênia, não ter ocorrido deixarem de
criticar os organismos de segurança pública dos Estados como dever
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de oficio, até porque muitos dos meus amados colegas de profissão
perderam suas vidas em defesa também dos bancários.

Neste ano, somente no meio norte no período de janeiro a
abril, acredito que já ocorreram mais de treze (13) assaltos a
bancos, nos municípios de fronteira com outros estados, repre-
sentando um prejuízo financeiro enorme e um número elevado de
vítimas com lesões graves e fatais, sendo que meus heroicos colegas
de farda tornaram-se as principais.

Julgo ser os esquemas táticos dos agentes do mal, para
seus ataques, produtos cada vez mais ousados e especializados das
informações obtidas das nossas fragilidades históricas nos processos
preventivos, aplicados, pelos sistemas de segurança das nossas
cidades interioranas. Os malfeitores, sem esforço em grande parte
pelas inúmeras facilidades de migração, chegam em grupos de até
trinta homens que invadem bancos, dominam barreiras e tudo mais,
atirando para todos os lados com fuzis, pistolas e metralhadoras,
causando pânico repentino.

As ações começaram com os assaltos a carros fortes, prática
que cada vez mais está em desuso; depois vieram pequenos grupos
assaltar os grandes centros, logo em seguida passaram a sofisticada
técnica criminosa de sequestrarem as famílias dos gerentes,
obrigando-os a abrirem os cofres dos bancos se quisessem ainda
rever seus familiares. Traumatizados, uma boa parte das vitimas
abandonaram a profissão. Em seguida os larápios passaram a
assaltar nos aeroportos e agora estão, por força da facilidade com
que mudam de região, atacando na forma de cerco, como se já
fossem um Estado paralelo utilizando o dispositivo legal extremo
conhecido como ESTADO DE SÍTIO, QUE SÓ DEVE SE USADO PELO
PODER FORMAL, pelo que a meu ver justifica o uso das forças
armadas para ajudar as instituições de segurança a conhecerem
sobre as técnicas de guerra ora utilizadas pelos quadrilheiros. A
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exemplos, podemos citar o assalto com cerco em Tucuruí e o recen-
te em Redenção, onde trinta ou mais assaltantes invadiram a
cidade, renderam os Militares e fizeram uma “limpadela” rápida,
pelo que se sabe através da mídia, nos cofres dos bancos. Outros
casos de grande repercussão podem acontecer se as medidas já
desenhadas, em outros dos meus artigos, gentilmente publicados
pelo matutino “O DIARIO do PARÁ”, não forem adotadas como forma
preventiva para tanta ousadia. Foi o que controlou os assaltos no
sul e sudeste do Pará na década de 90.

Os Governantes mostram repulsa, notificando a toda a
sociedade as medidas adotadas e o deslocamento de equipes de
abnegados homens da Lei para o local atacado, prometendo novos
equipamentos que são sempre bem-vindos, data vênia, estão
repetindo, falas anteriores.

Tais episódios de justificação poderiam ser utilizados por
nossos gestores para de forma contundente demonstrarem ao povo
que com ou sem tecnologia eles e todos nós, homens e mulheres
escolhidos por Deus para administradores e autoridades públicas
hoje ou amanhã, colocaremos os chefões do crime organizado em
“cana”, na esperança de não vê-los soltos por longos anos, até
porque o crime só acabará quando Jesus voltar. O que podemos
concretizar como simples mortais é controlar e mantê-lo em
patamares toleráveis.

Um seminário que saia do papel e que busque com o rigor
necessário modificar posturas, precisa ser realizado em conjunto
pelas polícias para ser aplicado de forma rigorosa por todos os
policiais devidamente fiscalizados diuturnamente como forma de
garantir a sua própria segurança individual. Com o Sindicato dos
Bancários e o Sindicato Patronal as Policiais devem apresentar parte
do projeto para cumprimento por parte dos mesmos, tombando
os procedimentos contra aqueles que não cumprirem, porque se
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não for assim concluiremos que não haverá projeto preventivo de
segurança que se sustente diante de tanto empirismo do mais
simples ao mais sofisticado ato praticado por todas as instituições
envolvidas na problemática.

Os estados brasileiros do Meio Norte detêm a pior relação
entre número de policiais e população. Os números mostram a
necessidade urgente de uma revisão na política de segurança
pública que seja capaz de evitar, o avanço do crime em nossas
pacatas cidades interioranas, através de profissionais da área com
larga experiência, tanto no aspecto técnico e operacional,
comprometidos com a visão alargada para um bom gestor e com a
cidadania plena pela aplicabilidade rigorosa da Lei para todos. Se
assim for realizado, com toda certeza, a iniciada instalação do
chamado crime organizado nos Estados do meio Norte recuara e
não mais propagará pânico entre os nossos cidadãos, pois bandido
bom é bandido preso e mesmo sem as facilidades que os mesmos
dispõem temos aqui e acolá, desmantelado algumas quadrilhas.
Seremos, com toda certeza, os vitoriosos, pois temos governantes
que pensam como nós. Acreditem, é só esperar!

OBS: Os fatos da ultima sexta feira compravam os argu-
mentos do presente artigo.

RECOLHER

Segundo os meios de comunicação, de uma observação de
que agentes da lei, de folga, estariam sendo convocados para
reforçar e/ou garantir o controle da cidade, passou a divulgar as
ocorrências policiais em andamento, atribuindo a informação ao
Secretário de Segurança; se confirmada, infeliz.

Ficará por falta de “feed-back” entre as partes envolvidas
no episódio, bem mais dificultoso mesmo, obter-se credibilidade
em fatos semelhantes que possam voltar a ocorrer.
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Tomando-se por base a confirmação ou não da informação,
que agora pouco importa reverter o quadro é o que no momento
interessa ao governo, através de ações integradas.

A única solução eficaz, a meu modo de ver o problema
ocorrido, é por via de um Projeto de Segurança de Circulação Única
das Informações para Momentos de Crise, que seja capaz de
melhorar os ruídos de interferências nas interpretações das mensa-
gens na comunicação interna das instituições públicas.

Diante de tanto apoio imperceptível, sem maldade de quem
quer que seja, todo e qualquer estudo de futuras ações operacionais
colocados em prática poderá, sem uma excelente fidelidade nas
informações, desaguar como impotente para o combate aos
criminosos, fortalecidos por aquele ato que já não precisa de
confirmação, pois sua divulgação em forma de boato ou não, foi
suficiente para fechar parte do comércio, universidades, escolas
etc..., em mais um desserviço de todos os seguimentos envolvidos
à coletividade. Agora sabedores de como se criar pavor, sem usar
armas letais em parte da cidade, enquanto agem em outra, eles (os
marginais) estão por ai, fingindo-se de mortos.

Sabe-se lá por parte de quem partiu as notícias truncadas,
mas foi exatamente para mostrar a falta de um entrosamento mais
apurado entre a imprensa e o Sistema Público de Segurança que
serviram as opções (boato, desinformação e divulgação), fazendo
com que homens de alto controle emocional, em nome de uma
pseudo-insegurança, suspendessem as aulas pelo resto do dia
pensando assim estarem a garantir segurança aos seus alunos. Ledo
engano! Esqueceram-se dos que estavam em aula, como uma amiga
que, tentando retornar ao lar, acabou participando do momento,
tendo que se jogar ao chão de um corredor de ônibus, na verdade
em fuga subjetiva, pois o local onde estaria, naquele instante, muito
mais segura seria a sua sala de aula.



195

JOÃO MORAES

Liberações como as ocorridas, com todo respeito, são fugas
de prováveis responsabilidades contra qualquer acidente dentro
dos estabelecimentos de ensino por causa do clima criado em toda
a cidade. Tal atitude, até compreensível, só fez fortalecer os mar-
ginais e enfraquecer nossa estrutura de defesa que ainda assim
trabalhou nos verdadeiros assaltos, tendo sucesso em um e
apurando os demais, como ocorrem todas as sextas-feiras, umas
mais outras menos complicadas.

O caos instalou-se pelo esforço involuntário das nossas
coletivas imaginações fofoqueiras como povo que somos, diante
de tristes notícias divulgadas pela própria mídia que deveria
primeiramente por seus repórteres investigativos experientes,
confirmar se a fala atribuída ao titular da secretaria era verda-
deira, emocional ou pura desinformação. Agora, como cobrar uma
postura da mídia em não difundir uma informação, se o próprio
órgão institucional, encarregado de fazê-lo, possivelmente não o
fez através de um simples processo de rediscagem para confe-
rência já que dispõe de um identificador de chamadas.

Parte da mídia preferiu a briga pela audiência, na busca da
notícia em primeira mão, partindo para a divulgação imediata, não
se preocupando, embora seja sua obrigação, com os resultados de
tais notícias, que até poderiam ter sido divulgadas após o final dos
episódios, quando se saberia se tudo o que foi dito seria a verdade,
cabendo aí até comentários, de uma possível falha, do serviço de
inteligência da secretaria, deixando de colocar a chefia em situação
delicada perante a opinião pública.

Os marginais da nossa região, pelo ocorrido, se não
adotarmos princípios básicos para os fatos a serem divulgados, não
mais esperarão que a imprensa vá ate o secretário, eles irão até
seus comparsas e mandarão que os moradores e comerciantes de
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ruas, quadras e bairros fechem as portas, como ocorre no Rio de
Janeiro, pois ensinamos-lhes aqui também como fazer!

Ficarmos reféns de nós mesmos não podemos, acreditem
em meus colegas de profissão, todavia como não podem estar em
todos os lugares ao mesmo tempo, se voltar a acontecer um
desencontro das informações e o fato voltar a se repetir, espero
que nossos cidadãos não temam por suas vidas, pois o fato pode
está ocorrendo a centenas ou dezenas de quilômetros deles. Agora
se for do lado de suas casas ou comércios é necessário que se fechem
portas e janelas, procurando o ambiente mais seguro para perma-
necer na espera do fim da crise, pois com toda certeza, os heroicos
policiais estarão colocando suas vidas em defesa desses.

Volto a afirmar que agora não importa mais de onde
partiram as desinformações, temos que nos preparar para coisa
pior, visto que o mundo marginal da região e o nacional já sabem
que aqui, se mandarem fechar as portas, a grande maioria obede-
cerá, o que seria um erro.

Naquela sexta-feira, minha filha, viveu dentro de um
ônibus, os mesmos problemas de todos os passageiros, tendo que
se deitar para não correrem maiores riscos. Pior passou um filho
de um companheiro de partido, o qual me informou que seu
primogênito estava dentro do prédio onde acontecia o assalto.
Orientei o amigo que deveria certificar-se de que o garoto estaria
mesmo em lugar fora do alcance dos bandidos, para usar o celular
com segurança; se negativo, para nem tentar voltar a usar. De
imediato passei o número do celular da Delegacia Geral.

Somente, já tarde da noite, soube do que ocorrera com
minha filha, que orientada para se defender em situações dessa
natureza, cumpriu o aprendizado. Dizer que não fiquei preocu-
pado não seria verdade, a satisfação veio porque confirmei que
ela aprendeu a missão de viver sem medo e sim com cautela, es-
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perou a crise passar e seguiu sua vida confiante na resposta do
Estado.

Aos cidadãos quero avisar que é com cautela, jamais com
medo, que temos que enfrentar as crises, para garantir aos nossos
filhos e netos um futuro melhor.

Notícias como aquelas não podem modificar instantanea-
mente nossas vidas, a não ser que sejamos naquele instante uma
das vítimas, cuidemos das nossas normalmente e com atos certos,
se estivermos perto ou dentro da crise. Jamais fechem, seja lá o
que for, ou liberem alguém por emoção momentânea, como se
fôssemos nós os marginais, pois um inocente pode estar sendo
levado para o centro do problema.

Como força única, todos da sociedade saudável, ainda
podem evitar que o estágio do crime que ora acontece no Rio de
Janeiro venha a acontecer aqui. É o sentimento cívico local e nacional
que pode evitar o avanço do crime organizado.

Vamos à luta e juntos colocaremos os marginais na cadeia,
sem precisar matar por matar como querem alguns dos nossos
cidadãos. A Polícia foi criada para prender os marginais com vida e
para reagir ao nível tolerável da Lei com tiros defensivos, podendo
até matar desde que no estrito cumprimento do dever legal, em
defesa da sociedade e da vida do seu agente.

Temos que reagir! Vamos abrir nossas escolas, comércio e
tudo mais, como prova de que devemos ter cautela, porém jamais
medo dos marginais, porque acreditamos no Estado Policial, que
tem suas falhas, mas que vem tentando adequar-se ao novo.

Precisamos apenas de mão firme como determina a lei e
de informação verdadeira por parte do serviço de todos nós, que
trabalhamos na área de inteligência. Espero que as informações
desencontradas não tenham partido do Departamento de Inteli-
gência que criei e que tanto orgulho me deu com suas informações
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a tempo e a hora dos fatos possíveis de acontecer e dos em
andamento, é uma questão de gestão, no momento de crise calar
e após com todos os dados, falar. O mesmo se aplica para a notícia,
venha de onde vier.

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Há várias formas de proporcionar atualização de um
policial. Uma das mais eficientes é o ensino à distância. Em 2003, a
Acadepol (Academia de Policia Civil do Pará), passou a aplicar o
método, graças a uma ideia que tive e que foi abraçada pela atual
direção da Polícia Civil. Iremos investir no tema, a custo quase zero,
com técnicas pedagógicas centenas de vezes mais eficientes do que
o conceito tradicionalista de atualização.

Como os governantes brasileiros demoraram a perceber
as necessidades da área do ensino policial, uma grande parcela de
profissionais acabaram perdendo terreno durante décadas. A
técnica da atualização do Ensino Policial à Distância, ostenta uma
vantagem imensurável em relação às demais, pois em termos
proporcionais, equivale ao triplo do conhecimento adquirido pelo
método atual. Na verdade, essa nova abordagem de ensino policial
é consolidadora da desejável estima do servidor, tanto no aspecto
individual, coletivo e institucional.

Por tudo que significa para a Segurança Pública e para a
vida de cada um dos cidadãos, o ensino retro mencionado tem que
merecer cobertura por parte dos governantes para que chegue a
todas as instituições de segurança e a seus agentes, estejam no
Oiapoque ou no Chuí.

Nos últimos anos, as polícias registraram diversos esforços
para fugir do atraso educacional no campo da atualização. Na nossa
gestão, o índice de agentes da lei não atualizados baixou com a
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criação da Academia Volante, que no interior foi aprovada pelas
populações locais e policiais. Agora complementando a Atualização
à Distância, àquela voltará para que os multiplicadores, em contato
direto com o policial, possam conferir se o aprendizado, aplicado
todos os meses, como um anexo ao contracheque de cada policial,
se consolidou.

Na primeira Atualização à Distância, a Acadepol enca-
minhou um folder sobre Local de Crime, com perguntas e espaço
para respostas e sugestões que podem ser encaminhadas à acade-
mia por todas as formas de remessa que cada servidor policial queira
utilizar. O retorno foi instantâneo podendo ser encarado por seu
lado financeiro e intelectual, um sucesso. Mas, também pode ser
visto como uma ótima ideia que deve ser aproveitada períodos os
governantes para todo profissional da Segurança Pública e Privada.

Num momento em que o Policial precisa ser mais bem
qualificado, a oferta da comunicação para atualização à distância,
torna-se como a arma que poderá vencer a guerra contra o atraso
na atualização intelectual do bom homem da Lei.

ASSIM FOI O PRIMEIRO EXEMPLAR

“Para o aprendizado não existem barreiras nem distância,
por isso a proposta da Acadepol é caminhar junto com você, policial,
na atualização de novos conhecimentos”.

Isolamento e Preservação de Local de Crime O esclareci-
mento de um delito está proporcionalmente relacionado ao nível
de preservação a que foi submetido o local de crime. O local, palco
dos acontecimentos, fala! Por falta de conscientização, desconheci-
mento ou descaso, muitos crimes integram a galeria dos insolúveis
por não terem sido empregados os cuidados necessários para a
preservação do local de Crime, fonte de informações.
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Um local preservado adequadamente proporcionará con-
dições técnicas a polícia científica de análise dos vestígios e
reconstituição da materialidade do delito, garantindo elementos
de convicção a serem carreados para os autos de inquérito policial
e, posteriormente, para o processo criminal.

A lei no 8.862/94-CPP, em seu artigo 6o trata do assunto,
definindo a responsabilidade pela preservação do local de crime,
passando a ser da polícia civil, devendo a autoridade policial adotar
todas as providencias necessárias, proporcionando aos peritos
condições de execução de seu trabalho.

Art. 6o do Código de Processo Penal:
“Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal

a autoridade policial deverá: l - dirigir-se ao local, providenciando
para que não se altere o estado e conservação das coisas, até a
chegada dos peritos criminais”.

Observa-se ser obrigatória a presença do Delegado de
Polícia no local de crime. Na impossibilidade, deverá haver determi-
nação para que uma equipe se desloque até o local e um inves-
tigador assuma o controle e a responsabilidade de adotar as provi-
dencias necessárias. Isto, em situação especialíssima!

No primeiro momento após a ocorrência do crime, é
normal encontrar uma aglomeração de pessoas curiosas que, se
não impedidas, poderão vir a ameaçar seriamente o trabalho dos
peritos. O trabalho dos policiais designados para a operação de
isolamento e preservação é muito importante nesta fase, sendo
que apenas um policial deverá fazer a constatação se existe a
necessidade de prestação de socorro, se o local for interno.

Assim, os policias não deverão transitar inadvertidamente,
sem qualquer preocupação e cuidado, mesmo nas áreas próximas.
É importante assimilar que a tarefa de exame do local do crime é
da perícia técnica científica! Cabe aos policiais Isolar e Preservar,
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não devendo haver deslocamento entre os vestígios produzidos
pelo fato delitivo, com o objetivo de não alterar o local e perder
dados valiosos para a elucidação do crime.

Objetos encontrados no local Isolado e Preservado deverão
merecer atenção especial, não podendo ser recolhidos pelos
policiais antes de serem examinados pela perícia ali mesmo (se for
o caso), sob risco de perderem seu valor como prova. Armas,
objetos, roupas, móveis, vítima deverão ser protegidos da curio-
sidade de outros que não estejam envolvidos na operação isola-
mento/preservação.

Pergunta-se:

1. Qual o objetivo da correia Preservação de um local de
crime?

2. A quem compete, segundo previsto no Código de
Processo Penal, as providencias para que não de altere o estado e
conservação das coisas no local de crime?

3. É de quem a competência para exames de vestígios
(objetos, armas, roupas, móveis) encontrados em um local onde
ocorreu uma conduta delituosa?

4. Em que circunstancia os crimes podem vir a se tornar
insolúveis?

5. Na impossibilidade de comparecimento ao local de
crime, qual a providencia a será dotada pela autoridade policial?

Estimular, desenvolver e viabilizar o aprender a aprender e
o aprender a pensar através da atualização à distância são os
objetivos que se espera do projeto já em execução, e ainda que
cada ter realizado uma nobre ação.
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PESQUISA
De modo geral as estatísticas criminais abrangem um

universo de elementos tão grande que se torna quase impossível
observá-los em sua totalidade. Razão pela qual é muito frequente
trabalhar com pequena parte do universo em estudo. Para que uma
pesquisa represente com fidedignidade as características dos crimes,
deve ser composta por um número exato de cada delito.

Domingo último, de acordo com um dos matutinos de
grande circulação em nosso Estado, a pesquisa coletada, a partir
de informações das instituições de segurança, não se ajusta à curva
normal, pois segundo o matutino apresentam valores diferentes
entre si para os mesmos crimes, o que constitui uma provável falha
na comunicação entre as instituições e a estatística real que criei e
implantei quando estive a frente da Delegacia Geral. Esse trabalho
que serviu como um dos modelos estudados, para a criação do
Centro Estratégico Integrado que deve ser o único a fornecer dados
para a grande mídia, como forma de evitar desencontros desne-
cessários ao Governo.

O fato de termos várias polícias não significa que tenhamos
mais de uma amostragem, em termos percentuais, em relação ao
mesmo fato criminoso e suas variáveis. Daí por que uma amostra
desse tipo pode ser bastante arriscada para o planejamento
preventivo e repressivo. Por exemplo, para estudar uma cidade
tipicamente vítima de um número elevado de estupro, o pes-
quisador deverá procurar uma informação confiável para detalhar
sua pesquisa, cujo resultado servirá de base para o investigador.
Agora se a base de dados conflitam-se, o número de crimes da
amostra a ser selecionada não será rigorosamente a mesma,
impossibilitando a introdução de vieses, devidos à classificação que
o pesquisador precisa fazer dos elementos para uma seleção não
aleatória ao tipo penal.
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O nível de confiança da sociedade ao nosso sistema de
segurança, convém lembrar, verifica-se, é sabido, dos dados obtidos
nas ações repressivas. Por essa razão, o relatório estatístico precisa
indicar com precisão os crimes acontecidos e minuciosamente
observados nas investigações.

O importante é que, ao se compor uma estatística, se tenha
o cuidado de fazer com que expresse de maneira clara, uma única
técnica de pesquisa na interpretação dos dados.

Este artigo reproduz a necessidade urgente de uma
afinidade maior, também, das assessorias de comunicação das
instituições de segurança como requisito para uma boa informação
oficial.

Desejo deixar aqui consignado que não vejo possibilidade,
direta ou indireta, capaz de corrigir o problema se não for pela
estatística real. Assim, sou profundamente grato a Deus por tudo
o que tornou possível realizar em favor da mesma.

PROPORÇÃO

Os marginais brasileiros encontram-se já bem acima da
proporção de quem pratica o bem em nossa nação. Aqueles surgem
de montão, também pelos consolidantes atos e discursos do
alienador poder real que selvático determina a relação social pela
disputa do capital pelo capital.

Devemos por necessidade, inverter o papel e a postura do
poder econômico e/ou bélico, se quisermos voltar a sentir a sen-
sação de segurança que nos fugiu faz algum tempo, e que difi-
cilmente voltará as ruas, quadras, bairros, cidades e até países, se
o crescimento dos atos violentos e da escravidão bélica a que todo
o planeta submeteu-se, recentemente, não tiver um freio demo-
crático.
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O contexto supra, sempre impôs de uma forma cristalina
ao longo do tempo às corporações de segurança pública impossibi-
lidades de acesso às condições indispensáveis a uma ação digna e
de qualidade, seja preventiva, repressiva ou intelectual, pelo medo
de permitir a tão necessária independência vigiada para a polícia
estatal.

As dimensões da vida social não podem em relação à
segurança dessintonizar-se totalmente das polícias, como ainda
ocorre em alguns estados, porque é o conjunto das forças do bem,
o único processo capaz de priorizar as ações coerentes ao novo
modelo de sociedade, imposto pelo amadurecimento natural dos
povos (nações), na convivência do seu tempo real cronologicamente
correto, sem querer viver os dos outros quando se está anos e mais
anos longe da realidade social de quem se tenta copiar, o Brasil
pratica muito esse erro grosseiro.

O Estado do Pará, ainda que aquém do momento crono-
lógico real de outras unidades da federação, partiu com força e
coragem para um redimensionamento das posturas que caracte-
rizavam as polícias, não pelo momento atual de outros países, mas
sim pelo aprendizado histórico do comportamento social das nações
mais desenvolvidas, na medida em que determinou as instituições
de segurança passarem a usar processos científicos como ponto
de partida para qualquer ação. Pecou apenas por não ter percebido
o momento certo para a integração por não acreditar na unificação
que ocorrerá por ser natural e por esquecer que o “eu” de cada
policial é o que importa para a estrutura funcionar. Por outro lado,
acertou totalmente por ter iniciado o processo que como qualquer
outro é passível de erros, corrigíveis como os acima citados.

Diante da vontade política e do compromisso social do
governo até hoje ainda existentes, à ação científica foi priorizada, o
que tornou possível a medida inicial de encontrar um caminho
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coerente para uma polícia cidadã, porque a utilização da técnica,
como remédio amargo, para muitos fez ressurgir, ainda mais, a
humanização nas polícias.

O processo iniciado por força dos que lutaram e ainda lutam
contra o mesmo, dentro e fora do próprio governo, teve em parte,
como ainda demonstra ter, maquiagens não desejadas pelos
idealizadores, todas elas aplicadas empiricamente, elas, ainda estão
por aí, mas se combatidas, certamente serão transponíveis pelo
processo natural da cidadania plena, queiram os maquiadores de
aluguel ou não, pois aquele processo é irreversível e está apenas
começando.

Os profissionais que possuem o desejo de bem servir, e
que estão comprometidos com o social, não esperaram condições
ideais, certos de que o reencontro das polícias com a sociedade era
uma nova esperança para os que tinham verdadeiro amor pela
profissão, partiram para atualização do conhecimento concomi-
tante a uma ação reflexiva do “eu” diante da vontade política cris-
talina para a plenitude democrática.

Certos de que as mudanças permitiriam a eles acompanhar
a sociedade contemporânea em suas novas exigências ao compor-
tamento ético e profissional de todo e qualquer servidor público,
aqueles lutaram pelo novo paradigma que fez eco e alcançou assim,
pela primeira vez na história recente do povo brasileiro, até mesmo
os que pensavam  não ser possível realimentar a cidadania plena
nas policias e demais instituições da pátria mãe, que por não serem
espelho da sociedade como os policiais, pensavam ser intocáveis,
hoje os erros de muitos dos seus membros já aparecem.

Organizar o sistema de segurança é lutar pelo bem comum
e pelo resgate da verdadeira imagem positiva do homem policial,
criado pela sociedade para a defesa das necessidades coletivas,
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como questões públicas em respeito às diferenças de cada cidadão
na relação social e no individual coletivo.

Para mim, algumas novas estruturas de segurança pode-
riam esperar, pois a ação primeira e perfeita a meu ver deve ser
direcionada ao melhoramento do ser humano que faça polícia e
deseje ser, ou seja, ao “eu” de cada policial ou futuro, que acima de
qualquer coisa, além de suas obrigações, necessitarão, como todo
cidadão comum, ter direito à diversão, tomar sol, nadar, descobrir
amigos, praticar esporte, ter poder aquisitivo para as compras,
estudar, e projetar o futuro de sua família com segurança, para
poder assim, ao deixar o seu lar em direção ao trabalho, ter a certeza
de que, se não voltar em função dos riscos de vida eminentes à
profissão sua missão de salvar vidas doando muitas vezes a sua
própria, garantiu na profundidade do amor a causa pública a
continuidade da mesma, por seus descendentes que amparados
dignamente pelo Estado sobreviverão às mazelas futuras do meio
social. Pelo que hipoteticamente terá valido a pena ter pertencido
ao quadro dos heroicos homens da Lei, sem isso, toda e qualquer
boa vontade esbarrará na mesmice.

Tudo isso, está na imaginação de um bom policial, até que
descobre que ser polícia poderia se tornar uma realidade, não fosse
a outra face da sociedade, que quer ser protegida, e que por não
está dentro do dia a dia, da profissão, desconhece as dificuldades
facilitadoras de ações, desconfiguradoras do ato policial, dentre elas
temos desde a seleção para formação do homem policial, até a
mais simples das missões a alguns deles determinadas pela lei, se
não tiver preparo para conhecer a si mesmo e a partir daí passar a
servir a sociedade, porque se não for assim, a retaguarda pouco
consolida ou modifica o homem policial ou não, é a realidade nua e
crua, passível de transformação nas polícias, se o mundo partidário
interferir, para garantir a excepcionalidade da profissão, com
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normas próprias, com deveres mais rigorosos do que os dirigidos a
qualquer outro cidadão comum. Certamente, se assim ocorrer a
proporção dos atos violentos dos marginais decrescerá em relação
ao dia a dia da boa ação do cidadão comum em qualquer nação,
quanto ao bélico é pura ESCRAVIDÃO.

OUVIDORIA OU BOATARIA?

Li, no último dia 17 de setembro, reportagem nos matutinos
em circulação, no Pará, em que dados estatísticos fornecidos pela
Ouvidoria de nosso Estado, à Universidade Cândido Mendes – UCN,
do Rio de Janeiro, afirmam estarmos com maior índice de violência
policial nos estados brasileiros, o que não é verdade.

Os dados fornecidos por nossa Ouvidoria são os mesmos
apresentados no ano de 2000 à mídia local e que repercutiram
como um enorme escândalo, debelado graças às provas incontestes
exibidas pelos comandos das instituições de Segurança Pública. Tais
provas esclareceram ser a estatística da Ouvidoria de nosso Estado,
um amontoado de recortes de jornais velhos, somado a denúncias
oficiosas, oficiais e até ao famoso “ouvi dizer” que, ainda assim,
receberam a devida atenção.

Esse tipo de informação, por representar um referendo do
desempenho das instituições, deveria ser analisado com muito
critério pela Ouvidoria, com dados da estatística real que criamos
o que parece não ter ocorrido nesse caso, posto que, na mesma
matéria, consta à observação de que os dados apresentados na
oportunidade não estavam ainda consolidados. Há ainda, que se
ressaltar ser totalmente empírico aquilo que nossa Ouvidoria chama
de “estatística”, onde “morto-vivo” tem destaque; fatos repetitivos
são somados, fatos já apurados fazem parte e os encaminhados
sem informações legais, quer a Ouvidoria que resultem em
condenação aos policiais envolvidos, esquecendo a necessária
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neutralidade que o órgão deve manter, por não ser parte, e o direito
da ampla defesa, que acredita existir apenas para quem não seja
policial.

As ouvidorias de outros estados até podem ter dificuldades
para elaborar e fornecerem uma estatística real, por falta de apoio
político. Já a nossa jamais poderia estar atrelada a um amontoado
de informações desencontradas, uma vez que, todas as instituições
de segurança pública, desde o Decreto que criou a Ouvidoria
abriram-lhe as portas e janelas para que todos os arquivos pu-
dessem ser visitados e pesquisados, sendo-lhe fornecido tudo o
que a lei determina.

Apoio também dado à mesma pelo Conselho de Segurança
do Estado, aonde tem acento à sociedade civil organizada, até
porque é orientação governamental, ser a mesma, ponto essencial
para o bom desempenho do sistema de segurança pública. Em
decorrência disso, é estranha a atitude da Ouvidoria em relação às
instituições de segurança quando generaliza dados, não dando
nomes aos bois.

Será que esse comportamento deve-se a algum trauma do
passado? Afinal, de janeiro de 1999 a janeiro de 2001, apresen-
tamos como gestor, o maior decréscimo no confronto entre polícia
e bandidos, em toda a história da Instituição. Esse fato conflita com
os dados apresentados à pesquisa da UCM, pela Ouvidoria. Tenho
certeza que meus antecessores também contribuíram para a
redução dos índices de excessos no trabalho policial, com a atuação
que tiverem suas gestões.

Não sabemos por que a função do Ouvidor no Estado do
Pará está se tornando “Ad Eterna”, pois, embora de forma demo-
crática, o regimento do próprio órgão determina rodízio para a
função de ouvidor entre os indicados para comandá-la.



209

JOÃO MORAES

O órgão não se apercebeu ainda que sua existência é de
prestador de serviços à sociedade como um todo, e não a grupos
cujo objetivo é a manutenção do “status quo” através de demons-
trações contundentes na busca da ridicularização das instituições
de segurança pública, o que não vamos jamais aceitar, pois lutamos
por defensores dos direitos humanos que tenham uma visão do
direito para todos e não para alguns.

Nos bastidores, possivelmente, ocorre um jogo pelo poder
onde talvez se perceba várias intenções, mas a indicação é mantida,
provavelmente, por ser politicamente confortável e, nas portas
entreabertas, aparece o verdadeiro pensamento sobre as desen-
contradas atitudes.

O que não aceitamos é que atribuam pecados sem a
comprovação devida, pois, à boca pequena, em qualquer sociedade
se diz que pecadores existem a passear com alguns dos que
procuram determinados órgãos até para o lazer. As instituições de
segurança não pretendem ser as donas da verdade, mas aliadas à
sociedade, querem e vêm depurando suas ações na busca da
cidadania plena para todos.

Não é admissível que se atinja o todo, sem a devida indivi-
dualização. Se assim for, não teremos honestidade, sinceridade,
lealdade, honradez, em nenhuma instituição na face da terra.

O imperfeito não pode sujar o todo. E o todo tem que lutar
contra os boatos. Não podemos deixar de observar que, ao se
ampliar o direito das ouvidorias para a investigação como afirma a
reportagem mencionada, esses órgãos também deveriam ter uma
Corregedoria formada por policiais, para acompanhar as investi-
gações, como Ouvidores. Tenho certeza que terão meus colegas
indicados, se assim ocorrer, a capacidade de diferenciar a atividade
profissional, da questão pessoal, valorizando-se a neutralidade com
que deve agir qualquer autoridade.
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Nossas polícias, como instituições são, sim, totalmente
honestas em função da pureza com que foram criadas pela socie-
dade. São Instituições que verdadeiramente apuram e punem com
rigor e que sempre estiveram totalmente expostas à vista da
sociedade, esta sim, através do judiciário, sua maior fiscalizadora,
incentivadora e parceira. A esse tipo de fiscalização, só agora
começam a se submeter às demais instituições. As instituições de
segurança não precisam ter medo de alguma pois, lutam contra as
mazelas sociais dentro e fora delas e, aqueles comprovadamente
corruptos, têm sido postos para o olho da rua. Se todas as insti-
tuições agirem assim, existirão menos telhado de vidro. Portanto,
não atirem pedras, mas façam de forma que seus eventuais telhados
de vidro sejam vitrines de um trabalho digno.

Só com a união de esforços, poderemos ter crédito social
ao aplicarmos democraticamente até mesmo a estatística real.

NÚCLEO

Como aprender para estudar as causas verdadeiras da
violência? Para descobri-las, temos que avançar como sociedade e,
só então, elas estarão ao nosso alcance. Intocáveis lá estão elas,
como um segredo no início da mente humana. Ninguém, do que
denominamos como sociedade atual, conhecerá o hoje delas, se o
ontem nem percebemos.

A jovem sociedade paraense, para a própria proteção
futura, diante da extrema atualidade dos índices crescentes da
violência como linha da criminalidade em que ela vive, com esforço
e gentileza, procura sem cair para a mesmice um outro momento.
Enquanto vê o presente de outras nações pelo passado das mesmas,
como futuro alcançável para construirmos o possível, do que foi
bom para elas, e que possa ser aplicável em nossa realidade social,
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como um remédio que deu certo para todos, sem sacrificar a
verdade do nosso povo, que seria uma loucura, como vinha
acontecendo por todo o Brasil.

Nesse domingo, obedecendo talvez à necessidade que às
vezes, entre admiradores, é difícil de acontecer, quero dar nome ao
que existe de melhor para conseguirmos classificar a violência entre
as realidades reconhecíveis, com dados científicos a seu respeito.
A minha amada UNAMA (Universidade da Amazônia) com o seu
curso rumo ao profissional da área da área pública e privada a partir
do conhecimento superior especializado no assunto.

Agora no último dia 13 de junho de 2003, a nossa também
querida Faculdade Ideal (Faci) inaugurou o seu Núcleo Estratégico
de Estudos da Violência na Amazônia (Neeva). Iniciativa extrema-
mente feliz e oportuna, não pelo aumento da violência que vivemos
e sim pela visão de estudá-la pelo ensinamento, histórico da vida
social das nações já desenvolvidas, quando estavam nos mesmos
momentos que presenciamos agora, pelo que perceberemos, então,
que a nossa vez de enfrentá-la com conhecimento de causa e efeito
chegou. Falar de segurança na Universidade já se fala em todos os
países desenvolvidos e em outros em desenvolvimento, naqueles
como despertar de vocações, de atitudes políticas e novas ideias,
nos emergentes como detentores de novas ideias e observadores
ao criar de novo o que foi bom para os do primeiro mundo e que
seja possível de vivenciar sem trauma a realidade cronológica vivida
a cada um deles.

Para eu, salutar é ver as nossas universidades, faculdades,
escolas, centros comunitários despertarem, ainda que dentro de
visão individual de cada um(a), para a questão da violência, que
tanto venho alertando em meus artigos, como demandas urgentes
da nossa sociedade como um todo para não perdermos na história
do tempo real, o momento certo de iniciarmos o novo amanhã.
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Desenvolver ações, elaborar propostas, iniciar projetos de
pesquisa era um sonho nosso que não dormia. Vento de vida para
as crianças que querem rir, do mesmo ideal participam outros
queridos amigos dentre eles meu amado Edmundo Oliveira, que é
PhD no assunto “Violência e suas Variáveis”.

É tão vasto o mundo da violência. É tão apavorante a perda
da sensação de segurança, que os Estados tentam em vão trabalhar
o assunto sem ouvi-lo, ou inventar programas frágeis que mal
sobrevivem ao dia de amanhã.

Como transpor essa sensação de insegurança? Pode-se
tentar enganá-la, é o que estamos tentando fazer todos os dias. O
problema apenas cochila como sempre, até que se descobre – ele
sofre de insônia.

Então, se há coragem, diante dele, a sociedade deve mos-
trar sua indignidade contra ela mesma e sem trágicas justificações
adentrar no mundo dos estudos científicos e pesquisar seus próprios
erros. É por isso que a ACADEPOL (Academia de Polícia Civil do Pará)
voltou a pesquisar através do Centro de Criminologia e Política
Criminal. Este recentemente elaborou estudo em forma de projeto
e em breve estará na página da Polícia Civil no endereço eletrônico
acadepol@.pc.ffp.pa.gov.br, revelando amostras dos problemas
relativos à criminalidade do bairro de Batista Campos.

A iniciativa do Núcleo Estratégico de Estudos da Violência
na Amazônia (Neeva) da Faculdade Ideal em analisar a percepção
da população sobre a política de segurança pública e medir os seus
resultados práticos é um sonho que tenho o prazer de ver realizado
pela Acadepol, pela Faci e pela Unama. Sonhar grande dentro da
realidade cronológica de nosso povo dessa vez é conquista e não
morte.

Ao Dr. Paulo Roberto, presidente da ADEPOL (Associação
dos Delegados de Polícia), meu futuro colega de chapa para a mesma
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e que vem realizando um bom trabalho solitário de reaproximação
da classe de dele gados, peço que visite o núcleo da Faci (Faculdade
Ideal) para parabenizar em nome de nossa categoria o belo exemplo
de luta silenciosa pela cidadania plena no amor de Cristo.

BASTA!

Percebo agora que, nos dias atuais, se faça forçoso um
“basta” em forma de artigo que sirva de equilíbrio ético entre as
palavras soltas dos discursos (daqueles que querem encampar o
comando das investigações) e a realidade social, e que seja capaz
também de garantir a qualidade e a tranquilidade das ações da
Polícia Judiciária que, parte do Ministério Público Nacional, tanto
solicita entrada definitiva que não aquela já tão extensa a que tem
direito.

O que posso imaginar como um desabafo, em virtude das
recentes manifestações de alguns membros do PARQUET, desabafo
esse que deveria ser feito e cumprido pelos nossos representantes
de classe, que até o momento não o fizeram e que venho aqui
solitariamente e solidário a todos os meus pares, expor: é afirmar
que o dever principal de um Promotor é o mesmo de um Delegado,
ou seja, ser bacharel em Direito, entretanto, a investigação não deve
limitar-se a isso, pois ela historicamente exige muito mais dos
verdadeiros e sérios investigadores que são a maioria dos policiais,
que há séculos dominam as técnicas investigativas, mesmo sem as
prerrogativas recentes de outras classes de profissionais do Direito.

Comandar as investigações, prender, liberar, apreender e
muito mais ao mesmo tempo, com o nobre objetivo de modificar
as leis do país, a fim de melhor assegurar a facilidade para a
felicidade dos mortais, é um desejo de boa parte dos membros do
MP, segundo se pensa, perigoso, pois lá também como em qualquer
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outra instituição todos são mortais, e tudo em excesso não é
democrático.

Os Delegados, em boa parte, somente querem ser profis-
sionais com plenas condições de trabalho ou iguais as que possuem
o MP, com o qual no máximo desejam equiparação para alcançarem
um futuro cargo que pretendem ver criado por nossos parlamen-
tares, ou seja, o de “Delegado Promotor de Polícia Judiciária”, com
o princípio do contraditório nas investigações, o que acabaria com
quase todos os defeitos formais e de execução que possam existir
em um inquérito (futuro processo), assim como os possivelmente
existentes em manifestações de outras instituições. Certamente
tanto os nossos como os delas, se ocorridos, aconteceram com a
melhor das boas intenções, pois se não for assim é crime.

Antes de tentar reformar a Polícia, o Ministério Público e o
Judiciário, se faz urgente que o governo, seja de onde for, facilite
pelo social a reforma de cada um de nós interiormente, se quiser
ter sucesso em suas ações.

O único ser livre de defeitos é Deus, este deve ser respei-
tado por todos que mediante Ele receberam o poder da autoridade,
portanto ao se referirem aos seus colegas, clientes e demais
detentores da vontade do Pai, devem os escolhidos para merecer,
dar-se ao respeito. Os Delegados sérios como autoridades do
Grande Arquiteto do Universo merecem, querem e exigem respeito
por parte de toda e qualquer outra autoridade constituída, pois foi
ele (DEUS) quem permitiu sermos homens da Lei. Assim como na
Polícia outras instituições estão visitadas por maus servidores.

Em se tratando de investigações, quando as mesmas são
possivelmente demoradas demais e arquivadas, diz-se que não
houve interesse por parte dos policiais, o que possivelmente em
alguns casos seja verdadeiro, e o que se dizer por parte de quem
requereu o arquivamento se tinha e tem o poder para requerer
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novas diligências, quantas forem necessárias, sem se falar de pres-
crição que possivelmente, por acúmulo de serviço, possam ocorrer
mesmo tendo-se todas as provas da culpabilidade.

As investigações não podem existir sem Delegados, se
quisermos garantir aos investigadores autonomia vigiada, sejam
eles servidores público, detetives particulares e segurança da
iniciativa privada. Agora se querem que o processo seja célere é só
garantir aos atuais Delegados de Carreira as prerrogativas de um
Promotor de Justiça, criando-se para os mesmos a figura do
Delegado Promotor de Polícia Judiciária, o que acabaria com quase
todos os problemas da justiça e aos atuais Promotores caberia o
acompanhamento do processo, não mais inquérito, perante o Juiz.
O inverso, porém, não é verdadeiro.

Nem Delegados, nem Promotores podem ter razão de ser
sem as investigações, suas instituições unidas às categorias em uma
única instituição ou não, desde que respeitando as prerrogativas
de cada instituição, o povo é quem ganha, o que não se pode é
querer comparar às instituições de segurança dos Estados Unidos
com as brasileiras que estão anos luz atrasadas da realidade
cronológica daquele país.

Assim como os Promotores têm seus quadros na carreira
jurídica, os Delegados também, pelo que se tivermos que passar
para o do Ministério Público como Delegados Promotores de Polícia
Judiciária queremos que nossos colegas das classes A, B, C e D
tenham seus direitos respeitados. Ter-se-á aí um equivalente ou
seremos independentes? Exemplificando, poder-se-á fazer compa-
ração entre Delegados e Promotores.

No Brasil estão querendo mais poder aos Promotores,
como o controle total das investigações, pois o parcial eles já detêm.
Os Delegados à moda deles trabalham para ganhar independência
para poder investigar verdadeiramente a todos os infratores, isso
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eles (os donos do poder real e parte do formal) não vão querer
deixar acontecer sob o argumento de que usamos armas, é só nos
tirarem as mesmas e deixarem com os agentes da autoridade.

Uma das funções primordiais do Ministério Público é
fiscalizar o trabalho da Polícia, no controle externo de seus atos,
principalmente para inibir excessos e arbitrariedades, muitas vezes
em decorrência da exposição contínua e prolongada de situações
beligerantes. Quem fará a fiscalização do Ministério Público se este
absorver, também, as funções da Polícia Judiciária e passar com
isso a ser mais exposto às mazelas sociais? Os policiais, com a
independência necessária para a Polícia Estatal?

ORDEM LEGAL

Tentaremos reproduzir a história remota vivida, em tese,
pelo poder que não era poder, em países de vários, onde só se
obedecia aos demais pelo interesse dos que verdadeiramente no
capital ou na política formal mandavam. Portanto, crimes e outras
condutas, eram com raras exceções possíveis para aqueles que já
conhecemos há séculos, ou seja, p. p. n, e policiais daqueles países
de meu Deus.

Os protestos de espanto das sociedades “kuba” a tantos
quantos, direta ou indiretamente, colaboraram contra uma ordem
judicial sem o remédio legal, foram consignados por estudiosos do
assunto daqueles países. Eis aí, para os dias atuais, um dos motivos
pelo qual a polícia de qualquer nação, não pode estar de forma
alguma ligada ao executivo quanto à execução de suas tarefas,
certamente ao judiciário é o correto, como força independente para
prevenir e reprimir o crime, e a uma justiça especializada a com-
petência para o controle externo e o julgamento dos atos da mesma
(polícia).
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Contra “LEX CLARA NON INDIGET INTERPRETATIONE” (loc.
lat.) “ A lei clara não necessita de interpretação, para o bom equilíbrio
dos poderes. Assim é que devem profundamente, ter ficado
preocupado com o futuro de seus filhos, os cidadãos que acre-
ditaram naquela época na norma legal de seus países. Porém
autoridades daqueles com visões muitas delas ate nobres assu-
miram, diante de conflitos sociais, postura de estar acima da lei ao
deixarem de cumprir uma ordem judicial legal por argumentos
conciliadores, mas de uma postura de receio político ou falta de
confiança na mesma, que detinha sim como provou a própria
história delas condições de intervir sem ferir ou ser ferida, e que ao
ser deferida subentendeu-se que todas as possibilidades de acordo
entre as partes esgotaram-se, pois se não foram assim às ordens
estiveram incompletas e se assim, competiria a quem de direito
por via de um recurso contesta-la e não aos executores da mesma.
Os tempos mudaram! será?

Os que questionavam o valor das leis no passado em
qualquer desses países depois precisaram delas, e os que delas
precisaram agiram da mesma forma que aqueles, foi uma vergonha
histórica ler que o poder do poder mais importante da sociedade
democrática de qualquer um deles, ter dependido do poder dos
outros para se fazer poder, isso não era poder, era sim uma relação
profunda e triste entre quem verdadeiramente mandava e quem
acredita mandar e que só era atendido quando quem realmente
mandava queria cumprir.

Aquela época a proibição com base em infundadas orien-
tações de cautela não podiam ser usada contra ordem legal em
qualquer país do mundo. O que era legal era legal, a cautela estaria
na própria ordem, pelos excessos respondiam seus autores e
executores, assim como, pela desobediência os que não a cum-
priam, ou será que a constituição e o legislador daqueles países, ao
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revés de garantir a ordem legal, concederam a desobediência e
outros privilégios às autoridades.

Finalmente, na esperança de evitar em qualquer desses
países que outras vezes as ordens legais claras não fossem obe-
decidas resolveu-se, que na ordem de missão, com a retaguarda
necessária, conforme passava a determinar a lei, lançar despacho
fundamentado onde deveria constar a responsabilidade dos
executores por arbitrariedade, excesso ou desproporção para o
cumprimento da ordem judicial, era a garantia da autoridade
superior. O resto era política!

POLÍCIA PROFISSIONALIZADA

Interpretar a Informação e pensar políticas para o controle
da desordem social em seus crimes, é aspirar excelência e poder
por parte das Instituições de Segurança Pública?

A complexidade da pergunta depende acima de tudo, da
interpretação de cada leitor.

No meu pensar, sim, porque têm surgido em curto prazo
valores que exercem influências nas políticas públicas a fim de
legitimar como resultado positivo o processo de profissionalização
das instituições de Segurança, seja pública ou privada.

Os indicadores históricos relevantes cuja tarefa de estudá-
los é dos estudiosos no cumprimento de suas obrigações, tem sido
em parte no território brasileiro um insucesso, pela falta da profis-
sionalização do agente de segurança, tal fracasso se deu pela falta
de credenciais dos escolhidos por apadrinhamento político, diante
da não existência de autonomia plena para a polícia brasileira que,
pelos novos paradigmas da sociedade cidadã, reivindica o status
profissional pela independência da Instituição de Segurança em
uma espécie de mandato profissional que apenas será alcançado
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ou perto dele se chega pela unificação do Sistema de Segurança
Nacional, com a respectiva unificação lenta e gradual das Polícias
Brasileira até chegarmos a sua municipalização definitiva, sem
quebrar a força dos Estados Membros.

A única maneira de melhorar o serviço público e privado
de segurança torná-los justos e imparcial aos valores da sociedade
global de uma Nação, é concentrar-se na valorização do “EU” de
cada agente, sabendo-se que lar e trabalho e trabalho e lar é uma
fórmula altamente controversa, amenizadas na base comunitária
que é representada pelo município quando falamos hoje de País.
Entretanto, ainda há conflitantes pontos de vista sobre a questão
de saber se a luta por excelência na profissão e pelo poder por parte
dos agentes de segurança é justa. Reafirmo que o processo em
virtude dos aspectos históricos é perfeito se o futuro for decidido
por medidas à base de conhecimento para reivindicar um status
profissional que trará poder. Isso é natural também.

DESALENTADOR

Ética, em seu significado, em sua importância e grandeza,
forma um conjunto de princípios morais e legais que devem ser
observados por qualquer cidadão, estando ou não no exercício de
uma profissão.

Ela também é vista na filosofia como elemento ideal para
o estudo da conduta social de cada um de nós, dentro ou fora do
padrão social imposto pela maioria.

Seus valores significativos no mercado social estão esque-
cidos dentro de um comportamento selvagem do poder político e/
ou monetário, restando para o dia-a-dia, à selvageria profissional
em todas as relações dos humanos, que se apegam aos valores
materiais e aos ideais do alienador (poder real) para cada conduta
profissional.
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“Desalentador para quem se comporta de forma ética é
saber que necessita conviver com aqueles que não são, e por isso
aceitam não cumprir adequadamente seus deveres para com
qualquer cidadão, que por necessidade ou por afinidade tenha lhe
procurado para conseguir ajuda no pessoal ou no profissional,
aqueles que se dizem profissionais”, de forma desleal para conseguir
sua intenção maldosa, atropelam os princípios éticos pela vontade
pessoal de seu ser interior, ou seja, o “eu” verdadeiro de cada um
de nós.

É inaceitável diante de tantas ações por parte do governo,
para a melhoria da comunicação interna a servidores do sistema
de segurança pública, deparar-se ainda com um profissional de
valores “éticos” voltados para a inverdade, denegrindo a dignidade
de sua profissão, de bem servir a todos.

É de se lamentar e, portanto, inadmissível saber que dados
estatísticos fornecidos pela mídia local, afirmem ser alguns dos
nossos representantes da lei, que se dizem profissionais de segu-
rança, deselegantes ao receberem seus clientes, prejudicando sua
instituição no todo diante da sociedade. Certamente, igual atitude
deve existir por parte desses cidadãos da segurança pública em
suas casas; eis aí, o motivo pelo qual defendo a continuidade do
programa aplicado por psicólogos que implantei na Polícia Civil, ou
seja, o “Melhorando a Comunicação Interna” para resolvera falta
de FEED-BACK com o mundo externo, (com a sociedade), produtor
da carga negativa (mazelas sociais) absorvidas por esses homens
no desempenho de suas atividades. Só assim, resultará à instituição
de segurança pública, um conceito ótimo, ao invés de regular como
aferido recentemente, pois seus agentes, em harmonia com os
desejos sociais, deixarão de atender ao público pelo “NÃO”.

Da mesma forma, é bom saber que tem o atual governo
ampliado os recursos financeiros para a atualização dos servidores
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do sistema de segurança pública, um ótimo exemplo deu a Polícia
Civil via ACADEPOL (Academia de Polícia Civil) com o projeto já
implantado – Comunicação a Distância – também possível de
consultar na página eletrônica da Polícia Civil, criada em 2000.

É forçoso admitir a existência de um atendimento não ideal,
entretanto, não pode a sociedade negligenciar de que os profissio-
nais antiéticos e desleais, a cada dia, vêm se tornando uma minoria,
certamente, num dinâmico processo de falência, que outrora, em
maior proporção, denegria injusta e mentirosamente a imagem de
sua instituição, favorecendo assim, à destruição de si próprio com
reflexos em sua família.

Os atos comportamentais de qualquer servidor público,
hoje, em especial os da área de segurança que são vidraça social,
são diante do avanço do sentimento de cidadania plena, facilmente
denunciados pela grande mídia e pela sociedade civil organizada,
além do controle interno das instituições.

O conceito estatístico de salvar vidas não pode ser con-
fundido com o de tratar as mazelas sociais da criminalidade, o pri-
meiro é de herói sentimental, o segundo, também, o de herói o é,
mas para este, coube o heroísmo das dores produzidas nos con-
frontos sociais. Aquele é herói verdadeiro, e o segundo, um herói
de amargo remédio social. Eis aí o motivo pelo qual os policiais que
trabalham com o enfrentamento da criminalidade, jamais serão
plenamente reconhecidos heróis sentimentais, como os que
labutam nos organismos da Defesa Civil. Ambos são heróis do mes-
mo grau, o que os difere é a execução de suas atividades na labuta
social.

Pugnamos que ao ser publicada qualquer estatística, deve
o leitor observar as entrelinhas, pois nem sempre a mesma retraía
o todo.



222

POLÍCIA CIDADÃ

Pai, parabéns pelo teu dia de hoje. Abençoa-me aí do
oriente eterno. Eu te amo, querido Pai Fernando Moraes.

O MEDO E A POLÍCIA

O medo é problema de essência que evolui para mais ou
para menos dependendo da base estrutural em forma de carga
emocional negativa ou positiva de cada humano.  A polícia saco-
de-o algumas vezes controlando-o e outras não, como parte de
uma possível solução aos pesadelos que ele provoca, com a perda
gradual da sensação de segurança vivida, em tempo real por todos
nós enquanto sociedade. Diante da falta de vontade política coe-
rente, para com o combate de nossos desencontros sociais mar-
ginais. Ele se faz presente em cada um dos mortais, ela, a cada
novo governo, pelo o espelho social, refaz as caras inexpressivas
de alguns projetos, tentando tornar inteligível a inexpressão dos
mesmos durante aquele outro período governamental vivido. Eles
por força de ordem superior foram quase todos executados.
Realidade comprovadora pela qual ainda afirmamos que estamos
mesmo em um país, em que manda quem pode e obedece quem
tem juízo, por isso morrerei para alguns dos detentores do poder,
como um desalinhado aos costumes por eles vividos, quando
afirmo que o errado prevalecendo como o que é certo, é pura
maquiagem. É só isso! Não, o medo também é uma adiada visão
de atacar a sensação de insegurança produzida pela essência de
cada um, somada a quase certeza emocional provocada por ele na
falta de confiança no aparelho estatal, respirando o que os governos
querem e não o que o povo necessita, findando seu descontrole
em clamor social de vários tipos contra aquela insegurança
angustiante. A polícia de olhos fechados por falta da tão desejada
independência vigiada assusta sem querer, por atos isolados de
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alguns de seus agentes, enquanto luta como instituição de segu-
rança por nova concepção, tendo que conviver com os velhos e
ultrapassados conceitos ainda vividos por uns poucos gestores. O
medo ameaça os governos pelo voto. A polícia cuida e busca com a
garganta seca diante do novo voto, um gole de água, tentando
explicar que quer acordar para um novo conceito de cidadania plena
como num grito de liberdade para investigar a todos sem as
maquiagens impostas intimamente Brasil a fora por quase todos
os níveis de governo. Viva! O medo em labor para o aperfeiçoa-
mento democrático em que vivemos hoje como nação. E salve a
polícia pela vontade de querer se ver livre do tão famoso “sim
senhor” para aderir definitivamente ao conceito de solidariedade
no combate às mazelas sociais, e assim então com todo amor ao
bem servir, ajudar a escrever uma nova e extraordinária vida de
igualdade para todos perante normas jurídicas.

Força-tarefa contra a criminalidade nos dias de hoje, com
todo o respeito, entendo que ela sem o trabalho de retaguarda na
área de inteligência é indutora do medo. Polícia é inteligência
preventiva e não prevenção momentânea, que é uma das variáveis
do medo político maquiador. Essa só serve para mudar de lugar o
marginal profissional e quando muito serve para aqueles de terceira
categoria que desavisados são surpreendidos nas barreiras impro-
visadas. Essas quase sempre sem condições necessárias para os
agentes de segurança pública desenvolverem as suas atividades. Já
fui ao sul do Pará o rei das barreiras preventivas no inicio de minha
carreira policial. Elas objetivavam afugentar da cidade os que
quisessem infringir a lei. Logo os mesmos infratores atacavam em
outro lugar e dias depois voltavam a atacar na cidade em que eu
trabalhava. Aprendi a lição de que elas (as barreiras) só funcionam
quando algo errado ocorre nas regiões e afirmo que só funcionarão
efetiva e satisfatoriamente quando os governos derem as condições
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para mover-se bem e com regularidade vinte quatro horas por dia
sob severa rotatividade e vigilância dos agentes ali lotados por parte
das instituições e do povo.

Sim, o medo se continuar aumentando no meio da socie-
dade, em vez de consolidar a democracia, ele pode inverter os
valores e acabar na anarquia, na ditadura, na guerra civil, etc. Graças
a Deus estamos com muito medo, mas não o suficiente para que
ele possa ameaçar a liberdade da vida democrática que vivemos
nos últimos anos.

Enfim, caro leitor, é urgente que o governo federal, os
estaduais e futuramente os municipais priorizem as políticas pú-
blicas de segurança, dando ênfase à prevenção do crime pela
inteligência preventiva, bem como investindo no social. Somente
deste modo, o sentimento de medo e insegurança diminuirá paula-
tinamente.

A única marca do perigo para o momento, é o medo na
pior de suas escalas (o pavor) atingir pela mídia índices alarmantes
com o sucesso das pegadinhas televisivas do tipo falso “PCC”(facção
criminosa), como prova de que parte da mídia “tá nem aí” – pois
Medo e Polícia são sinônimo de primeiro lugar em audiência, pelo
medo que provocam tanto no aspecto negativo como no positivo
por parte do telespectador na busca de informes verdadeiros.
Aquelas serviram para mostrar que polícia como Instituição não
tem medo, mas os seus servidores e familiares têm, como qualquer
cidadão comum, como você caro eleitor e leitor! Que pelo voto e
pela leitura podem diminuir o seu próprio, metendo medo em quem
compra e vende o medo dos outros.
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PERDOANDO POR SEGURANÇA

Como conhecer o Perdão e a sensação de segurança? Para
tanto, deteriore o seu guindaste vazio, batendo pesado no coração
da insegurança promovida pela falta de controle eficaz por parte
da defesa social, que vive no momento, por excesso de gestão
centralizada, a pior de todas as maquiagens. Isso mesmo! Pois o
ódio, a mentira, o medo, a prepotência e o poder pelo poder em
forma de guindaste, impossibilitam a felicidade real de uma
sociedade na busca do sentimento de segurança para todos. Se
fizermos tudo o que for necessário para conquistarmos uma melhor
sensação de segurança ao sermos perdoados pelos que precisam
nos perdoar, pois eles já são nossos perdoados. Perdoando daqui
pra lá e de lá para cá é inteiramente verdadeiro, deixar de pecar
pelo aprendizado dos erros cometidos também por nosso poderoso
rei da insegurança (o medo) existente em cada um de nós, assim
conquistaremos uma melhor sensação de segurança coletiva, pois
o perdão e o pedido de desculpas são fatores de diminuição da
criminalidade e do próprio medo.

Hoje de madrugada, durante minhas reflexões sobre um
possível caso, que pode ter se ocorrido, envolvido vaidade pessoal
do poder e não luta pela boa formação – me disse o Pai Maior –
perdoe palavras impróprias seguidas de ordem ilegal, não se
esqueça de nada, continue a dizer que a verdade aproveitara em
uma possível Academia de Polícia do nosso imenso Brasil sua
vitalidade para contestar de pé, contra a malícia do poder paralelo
do padrasto, cuja segurança passageira se desvanecerá para dar
lugar ao cômico, entre zombaria e verdade. Pois ordem ilegal não
se cumpre e aquela academia se existe, não a cumprirá em
obediência aos ditames legais e éticos –. Acordei e pensei: – Às
vezes quando vejo uma pessoa mentir e tenho algum tempo para
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observá-la, eu me coloco no lugar dela, dando-me assim
possibilidade de entendê-la –. O ódio dos que mentem. Inútil
enquanto existir verdade. Centralizar poder em segurança pública
em pleno século XXI, é vaidade dos ditadores e pobreza dos que
aceitam em nome de uma pseudo vontade política, atendê-los.
Triste postura por certo não emanada do eleito, que confiante nos
auxiliares, desconhece a verdade dos fatos e acreditando no
desempenho democrático daqueles, afastou de forma legal o
obstáculo para a confirmação sem saber da ordem ilegal.

Falar salva, mas como falar se o dono do poder atual não
atende, e não permite que o eleito atenda, tentando amordaçar a
boca dos que defendem o lícito. Dias atrás foi observado Marte no
Céu, bem pertinho do planeta Terra, verdade que quase todo mundo
viu, mas não se viu nenhum daqueles observadores do fenômeno,
afirmarem: Não é Marte é Plutão. Se isso fosse possível, então eu
diria que pelo menos assim, eu poderia construir uma mentira
objetivando atingir metas pessoais para agradar terceiros, diria
provavelmente que aquela possível Academia, quando da escolha
de professores para ministrar aulas, errou. Mas como eu não
poderia mentir. Só me restaria confirmar a verdade, e a eles, o óleo
amargo da mentira profissional.

Penso que vou encerrar este artigo, para não ter que deta-
lhar e explicar a possível verdade do que pensei após ouvir o Pai.
Mas não sei o que fazer com a possível vítima. Ah! irei sempre, por
ser verdade no direito de pensar, reafirmar que ela, nesse caso, é,
vítima, ainda que ela possa vir a ser prejudicada por isso. Vou à
Maçonaria. Lá o Céu é todo azul e o mar não é mais do que o mar,
e o poder é de todos e não só de um. Tenham paciência, a Academia
tem razão!

Os donos da “verdade” pelo poder, se possível ser reali-
dade de pura coincidência com o pensei, certos fiquem de que não
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escreverei mais sobre o assunto se o mesmo não foi apenas um
sonho. Mas ainda assim é verdade que a verdade é da Academia.
Meu Deus! Contaminei-me ao querer ser ouvido ate mesmo em
sonho? Espero que não, o poder nunca me fascinou contra lei.

Adeus, por perdão, mentira dos outros, que prejudicam a
sensação de segurança de todos, perdoem as minhas veniais,
perdoando vou como um relógio que de segundo a segundo, de
minuto a minuto, de hora em hora, controla o dia. Pois sensação
de segurança para o povo é a verdade.

Por isso, (perdoando) abandonem a mentira: cada um diga
a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros,
Vocês estão com raiva? Não pequem; o sol não se ponha sobre o
ressentimento de vocês. (Ef. 4:25 e 26).

E você leitor, deve estar perguntando, neste lindo domingo
em que se realiza por criação de nossa administração enquanto
Delegado Geral o quinto Círio da Polícia Civil, e agora? – Agora,
adeus. E só Deus pode perdoar com sabedoria. Mas que a Academia
tem razão, isso tem!

OBS: No último dia 9/9 o delegado LUCIANO COSTA tornou-
se o primeiro policial do Norte do Brasil, mestrando da UNIVER-
SIDADE DA AMAZÔNIA, defendeu sua dissertação de Mestrado,
intitulada Políticas de Segurança, Controle e Medo Social. O trabalho
foi muito elogiado e a banca recomendou a publicação com nota
geral (09) nove. O Luciano é um digno irmão de ordem Maçônica e
um lindo exemplo profissional. Como um dos seus incentivadores
estive presente, e feliz fiquei por constatar que segurança se faz
com o profissionalismo que desenhei quando Delegado Geral. Os
frutos começam a aparecer, seguidamente o casal de Delegados
Edvaldo Lima e Ambrosina Lima defenderão suas dissertações de
mestrandos, e eu se convidado estarei lá testemunhando o avanço
em direção a polícia cidadã, se Deus quiser. Bom Domingo.
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METAS REALIZADAS

METAS ESTABELECIDAS E REALIZADAS PELO DR. JOÃO
MORAES DURANTE SUA GESTÃO COMO DELEGADO

GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.

1. Mensagem do Dia:
Eram mensagens de meditação, de referências bíblicas que

preparavam a mente e o espírito dos policiais para enfrentarem o
trabalho policial. Era transmitida pelo CIOP para os órgãos policiais.

2. Aula de Yoga:
Eram aulas de relaxamento e meditação, realizada em

alguns momentos antes das atividades cotidianas, no prédio da
Delegacia Geral e estendeu-se para outras entidades da Polícia Civil,
a fim de que todos os servidores pudessem ter o seu instante de
relax, de meditação e de alívio das tensões causadas pelo exercício
da função policial.

3. Reorganização das férias para acabar com privilégios aos meses
de julho e dezembro.

Foi um trabalho intensivo que reorganizou o Plano de Férias
dos Servidores da instituição Polícia Civil.

4. Independência à Corregedoria.

5. Criação de Suprimento de Fundos para todos e igualdade de
valores.

Suprimento de Fundos de igual valor para que as chefias
pudessem atender serviços de urgência.
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6. Criação do Setor Psicossocial.
Para atender todos os servidores que necessitassem de

acompanhamento social, psicológico e psiquiátrico, além de aten-
dimento médico nas diversas especialidades para os servidores e
seus dependentes.

7. Criação do Projeto “Melhorando a Comunicação”.
Foi um projeto criado visando desenvolver competências

básicas para melhorar os sistemas de comunicação na Polícia Civil,
visando maior eficiência interna com os colegas e externa, com a
população. Foi desenvolvido em parceria com a Academia de Polícia
Civil do Pará e ministrado em todas Seccionais Urbanas de Polícia
Civil.

8. Criação do Retrato Falado Informatizado:
Aquisição de Software, CPF PLUS-PB.

9. DITEP:
Aquisição de armas e equipamentos para operações poli-

ciais.

10.DECRIF 24 HORAS
Passou a funcionar com um Delegado de Plantão, vinte e

quatro horas, e a sociedade passou a ter acesso através do telefone
da DECRIF, para pronto atendimento.

11.Criação da Academia Volante:
Realização de Oficinas das disciplinas Armamento e Tiro,

Investigação Policial, Técnica de Interrogatório, Direito da Criança e
do Adolescente, ministradas por Equipe de Professores Policiais a
servidores das Superintendências Regionais da Polícia Civil, evitando
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o deslocamento dos servidores para a capital a fim de atualizar-se.
Eram organizadas pela Academia de Polícia Civil com pleno apoio
material e financeiro da Delegacia Geral de Polícia Civil.

12.Criação do Almoxarifado 24 h/a:
Funcionava no DITEP, onde ficavam à disposição dos

policiais armamentos e equipamentos necessários à ação policial.

13. Criação da DIIPOL – Divisão de Inteligência Policial.

14.Extensão da Rede de Informática  para todo o Estado.

15.Kit Jurídico para as Delegacias da Capital e do Interior.
Era composto por um volume de Código Penal, Código de

Processo Penal e um exemplar da Constituição Federal, para que
todas as Seccionais e Delegacias, serviço extensivo ao interior, para
que as unidades da Polícia Civil tivessem o embasamento legal para
o perfeito andamento de suas atividades judiciais.

16.Coordenadoria Jurídica de JLP 24 h:
Pelo telefone celular, orientar, informar, fornecer para

unidades do interior e da capital. Atualização de leis pelo FAX.

17.Mensagem de Natal:
Mensagens alusivas ao Natal, escritas e anexadas no contra

cheque de todos os funcionários.

18. Mensagem de Aniversário:
Cartão com mensagens, parabenizando o aniversariante,

anexado no contracheque de todos os funcionários.

19. Dia dos Namorados:
Os servidores designados pelo Delegado Geral,

devidamente vestidos com camisas personalizadas, distribuíam
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para a sociedade mensagens alusivas ao Dia dos Namorados.
20. Dia dos Pais:

Era festejado com Culto Ecumênico de Ação de Graças na
Delegacia Geral com todos os diretores presentes, todas as chefias,
eram prestadas as devidas homenagens aos pais servidores.

21. Dia Internacional da Mulher:
Todas as servidoras da capital e de Castanhal, recebiam

rosas e mensagens de reconhecimento pelo seu dia, 08 de março.

22. Dia das Crianças:
O Departamento de Administração da Polícia Civil, através

de seus servidores, fazia distribuição de Cartões da Delegacia Geral,
acompanhado de bombons nos Shopping Center Iguatemi e Cas-
tanheira.

23. Visitas em Creches:
As creches como Preventório Santa Terezinha, Berço de

Belém, Casa da Criança Portadora de Câncer, AVAO, recebiam visitas
das servidoras do Departamento de Administração da Polícia Civil
que distribuíam lembranças para as crianças.

24. Visitas com palestras da atividade policial nas instalações:
· Maçonaria.
· Rotary.
· Lions.

25. Festa de São João:
A festa de São João era comemorada no prédio da Delegacia

Geral, com músicas da quadra junina, eram organizadas brincadeiras
e comidas típicas da época eram oferecidas aos servidores.
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26. Festa de Natal:
Pela época do Natal a festa de confraternização era reali-

zada através da distribuição de brinquedos, pipocas, para os filhos
dos servidores de todas as categorias, com a presença do Papai
Noel, que chegava de helicóptero e da festa todos participam. Havia
sorteio de brindes entre os participantes.

27. Criação do Círio da Polícia Civil:
Foi criado o Primeiro Círio da Polícia Civil, para que todos

os servidores participassem, antes havia a peregrinação da Santa
em todas as Seccionais e Divisões e Instituto de Identificação do
Pará, Instituto Médico Legal. No Círio, além dos servidores e de
familiares, os alunos da Academia de Polícia Civil,  participavam.

28.Comemoração do Dia da Polícia:
21 de abril de 1999 e 2000;
· Com entrega de comendas, diplomas e plaquetas;
· Homenagens a policiais feridos em serviço;
· Eleição e homenagem ao Funcionário Padrão;
· Entretenimento para os servidores.

29. Auxílio funeral:
Assistência Social fúnebre, médico, ônibus, carro com

motorista à disposição da família.

30.Aquisição de ambulância para servir ao Setor Psicossocial.

O empresário Marcos Marcelino doou a ambulância ao
Setor Psicossocial, que transportava também os servidores aciden-
tados no cumprimento do dever legal, para tratamento médico,
curativos, medicações.
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31. Visita da Diretoria da Polícia Civil à casa de doentes e hospitais.
O Delegado Geral e sua equipe faziam visitas, orações e

doações de cestas básicas para os servidores que se encontravam
doentes, em domicílio ou em internados em hospitais.

32.Hospitalização de Policiais em rede hospitalar de melhor nível.
Porto Dias, Hospital Belém, Beneficente Portuguesa, Centro

Cárdio.

33.Agilização no resgate de Policia baleado.
Ambulâncias, voadeiras. Avião e resgate BM.

34.Distribuição de Alimentos no Círio como almoço dos policiais.

35.Distribuição de Brinquedos no Natal.

36.Criação do Hino da Polícia Civil: Gravação de CD com o hino.

37.Criação do Brasão da Polícia Civil.

38.Criação da Bandeira da Polícia Civil.

39. Busto do Patrono da Polícia Civil.

40.Criação da Oração do Policial.

41.Criação da Medalha de Honra ao Mérito Policial.

42.Gravação de CD comemorativo.

43.Criação do Tombo único:
Implantado de todos os procedimentos policiais localizado

na Corregedoria para todos os órgãos da Polícia Civil.

44.Criação de DAS para Supervisores de Unidades Policiais.
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45.Extinção dos Cartórios das Unidades Policiais.

46.Desobrigação de Guarda de presos de Justiça entregue ao
Sistema Penal.

47.Regularização dos Processos de Progressão funcional.

46.Criação do Protocolo Geral Informatizado.

47.Traje forense para Delegado de Polícia Civil.

48.Traje social para Escrivão e Investigador e as demais categorias.

49.Oficina de Arte
Com a finalidade de sensibilizar o futuro policial, o Projeto

Oficina de Arte foi uma tentativa de despertar no alunado da
Academia de Polícia Civil o interesse pelas artes. O projeto desen-
volveu atividades de Artes Cênicas, Canto, Percussão e Artes
Plásticas, foi desenvolvido com a participação dos alunos – can-
didatos do Concurso Público C-69 das categorias: Delegados,
Escrivães e Investigadores. As oficinas eram coordenadas pelas
professoras Raquel Veiga e Laureni Peniche e foram desenvolvidas
graças a um convênio da Delegacia Geral com o Projeto Semear do
Governo do Estado, com incentivo da Rede Celpa e das Empresas
Marcos Marcelino. Culminou com a realização do I e II Sarau da
Polícia Civil, um grande sucesso.

50. Realização de Curso de Pós Graduação para Delegados.
Foi celebrado um convênio com a Universidade Estadual

do Pará – UEPA, e realizou-se o Curso de Especialização Lato Sensu,
em Polícia Judiciária, para promover a capacitação de Delegados
de Polícia Civil à ascensão funcional, dentro dos ditames legais. O
Curso constou de quatrocentos e oitenta horas aulas e foram
especializados quarenta e cinco delegados.
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51.Estabelecimento de Convênios:

APAE, PESTALOZZI, SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS,
ESCOTEIROS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ, CREA - Corretores de Imóveis,
Prefeitos da Cidade do Pará, para expedição de Carteiras de Identi-
dades.

Assembleia Legislativa, Ministério, Público, Associação dos
Deficientes Visuais.

52.Criação da Delegacia de Buscas e Captura com equipe espe-
cializada e BIP.

53.Recuperação de todas as viaturas do interior.

54.Criação do dique (lava jato) para lavagem de carros.

55.Aquisição de carros descaracterizados.

56.Aquisição de motos descaracterizadas.

57.Compra de bebedouros elétricos para as Unidades Policiais.

58.Aquisição  de aparelhos de fax símile para todas as unidades
policiais.

59.Implantação de rádio comunicação em todo o interior.

60.Realização do I Encontro de Chefes de Polícia Civil – O Estado
do Pará sediou, pela primeira vez, o V Encontro de Chefes de
Polícia Civil.

61. Criação da Galeria dos Ex-Chefes de Polícia.

62.Viabilização de Sala para a Galeria dos Policiais Mortos em
Serviço.

63. Criação da Divisão de Polícia Especializada.
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64. Criação de Corregedoria Itinerante e DECRIF 24 horas.

65. Conquista de DAS para todos os Superintendentes Regionais.

66. Criação do Kit Local de Crime.

67. Criação da Estatística Real.

68. Projeto de Produtividade de IPL.

69. Relatório de IPC para ordem de missão.

70. Implantação da ordem de missão.

71. DAS Chefia de Operação para IPC.

72. Projeto de Educação Física Obrigatória.

73. Criação do Jornal “De Plantão”.

74. Reunião de todos os servidores para falar livremente com o
Delegado Geral e sua Diretoria (SOPÂO).

75. Realização de Convênio com a UNIMED.

76. Criação de Cooperativa.

77. Celulares para todas as chefias e para o serviço de inteligência.

78. Empréstimo de material de inteligência com Estado de Israel.

79. Reformulação do DPA que passou de uma apuração mínima
para a casa dos milhões.

80. Implantação da DCCIM no interior.
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81. Instalação do Centro de Polícia Científica, em Marabá, com
todos os equipamentos e equipe.

82. Criação das Seccionais Urbanas de Mosqueiro e Icoaraci.

83. Desapropriação do prédio para as Seccionais Urbanas de
Mosqueiro e Icoaraci.

84. Criação do Serviço Controle aos Crimes Violentos.
Interligado aos hospitais como núcleos controladores da

descentralização das mesmas.

85. Reformulação da Polinter - DFV e DRE.

86. Projeto de humanização dos Policiais.

87. Criação do Projeto “Meninos da Polícia Civil “e criação do
Projeto “Prevenção com Arte”.

88. Visitas aos Shoppings com os Projetos “Meninos da Polícia” e
“Prevenção com Arte”.

89. Participação das crianças do Projeto “Meninos da Polícia Civil”
no desfile escolar de 05 de setembro de 2002.
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FOTOS DE TODOS OS ARTIGOS QUE CONSOLIDAM E
MOSTRAM O CAMINHO DA POLÍCIA CIDADÃ

Década de 30:
Fotografia de

policial da guarda
civil.

Década de 50:
Representante da

guarda civil,
uniformizada.

Delegado João Moraes. Visita do Governador Dr. Almir
Gabriel a Delegacia Geral de Po-
lícia Civil do Estado do Pará.

Delegado Valdir Freire fala aos
convidados na reinauguração da
Terceira Seccional Urbana de
Polícia de Ananindeua. Manoel
Pioneiro, também fala da im-
portância do evento para a se-
gurança da população de Ananin-
deua.

Visita do Secretário de Segurança Pública
Paulo Celso Pinheiro Sette Câmara, ao novo
prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil,
na Avenida Nazaré, onde lhe foi servido um
Café da Manhã.

Em solenidade.

Delegado Geral João Moraes,
ladeado pelo delegado Waldir

Freire, prefeito Manoel
Pioneiro e a assessora de

comunicação social da Polícia
Civil Carmen Palheta.
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Dr. João Moraes, Governador
Almir Gabriel, Dr. Paulo Sette
Câmara e demais autoridades;
em solenidade de formatura

dos alunos no CENTUR.

Dr. Almir Gabriel e Dr. Paulo Sette Câmara incentiva-
dores de avanços tecnológicos e culturais da instituição
policial.

Dois aspectos da reunião geral
para avaliação dos trabalhos

no primeiro trimestre da
administração do delegado
João Moraes, a frente da

Delegacia Geral de Polícia
Civil, ocorrida no CIOP.

João Moraes sendo agraciado em 1993 pelo atual deputado
federal Wladimir Costa, como melhor Delegado do ano.

Delegado João Moraes e
Delegados componentes da
turma do Curso Superior de

Polícia na UEPA - Universida-
de Estadual do Pará.

Abertura da Primeira Reunião Trimestral de Avaliação Geral,
da equipe do Delegado Geral João Moraes.

Dr. João Moraes com
meninos da Polícia Civil no

dia de seu aniversário.
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Iran Moraes, vereador.
Delegado Farias e seu irmão

Ailton.

Delegado João Moraes com
Marcos Marcelino.

Primeiro Sarau da Polícia
Civil.

Com alunos e diretora da
Acadepol - Primeiro Sarau.

Reunião com Delegados para
avaliação de atividades.

Com crianças do Projeto
Meninos da Polícia Civil.

Dr. João Moraes com meninos
da Polícia Civil e o empresário
Antonio Lemos.

Liderança Comunitária com
sua Família.

Solenidade de Formatura da
Polícia Civil.

Solenidade de Formatura de
Novos Policiais pela Academia

de Polícia Civil.

Delegados de Polícia Civil reu-
nidos no CIOP para exposição
de metas atingidas. Reunião de
Avaliação Geral.

Dr. Almir Gabriel, Delegado
João Moraes, Delegada Patrí-
cia Miralha Leandro, Delegado
Manoel Gonçalves e Delegado
Ivanildo em solenidade de For-
matura no CENTUR.
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Delegado Luciano Costa
expondo realizações de seu

setor.

Dra. Glória Nascimento,
Diretora do Instituto de

Identificação, apresentando
suas atividades, em reunião de
exposição de metas alcançadas

pelas chefias. - Reunião de
Avaliação Geral.

I Encontro Estadual de
Conselhos Interativos de

Segurança e Justiça do Pará -
CISJU.

 Visita surpresa, Rio Maria
(DP), aniversário IPC.

Avaliação de Diretores.

Dr. João Moraes e sua
equipe do Projeto “Comba-

te às Drogas”. Deputada
Elza Miranda, vereador
Ferreirinha de Marabá.

I Sarau - Alcyr Guimarães um
dos autores do Hino da

Polícia Civil junto com Galrão
e João Moraes.

Páscoa da Polícia Civil. Aos Shoppings.

Nas Praças. Nas Creches.
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Nas ruas. Meninos da Polícia Civil. Visita a 5ª Seccional Urbana de
Polícia Civil, na Nova Maram-
baia.

Coral Meninos da Polícia Civil. Delegado Moraes com o Dr.
Raimundo Sávio, Batista, Dr.
Luiz Fernandes Rocha e poli-
ciais.

Delegado Moraes com Delega-
do Lauriston Goés e alunas da
Escola Estadual de Ensino Mé-
dio Orlando Bitar.

Dr. João Moraes, Dra. Patrícia
Miralha e Dr. Manoel Gonçal-
ves na Solenidade de Comemo-

rações do 20º Aniversário da
Academia de Polícia Civil.

Dr. Geraldo, superintendente da
Polícia Federal e o Coronel

Cupertino. Amigos.

Homenagem na Loja
Maçônica.

Solenidade Pública.
Coronel Cupertino,

Comandande dos Bombeiros,
amigo e irmão.

Dr. Paulo Frota, professor e
amigo, de postura retilínea que
muito incentivou a caminhada
da Polícia Cidadã.
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Delegado Geral de Polícia Civil,
João Moraes do Nascimento,
inaugura a Sala da Cidadania na
7ª Seccional Urbana de Polícia,
na área do Paar, em Ananindeua.
Ao lado, Dona Palmira, mãe do
Delegado Armando Mourão,
titular daquela Seccional de
Polícia e dos DPC’s Ronaldo
Hélio, Dilermando Cabral e Luiz
Fernandes.

Dona Palmira, mãe do Delegado
Armando Mourão, titular da 7ª
Seccional, descerra a placa de
inauguração da Sala da Cidadania
naquela Seccional e em seguida,
o Delegado Geral João Moraes
fala sobre a importância daquela
inauguração para toda a comu-
nidade.

Mais aspectos da mesa de auto-
ridades na abertura da festa dos
20 anos da Academia de Polícia
Civil. No primeiro plano, o
Delegado Luiz Fernandes, da
DPO.

Depois de vários serviços, o Instituto de Medicina Legal Renato
Chagas, da Coordenadoria de Polícia Técnica e Científica foi

inaugurado pelo Delegado Geral João Moraes e pelo diretor do
órgão, Roberto Amorim. As melhorias.

Roberto Amorim e o Delegado Geral João Moraes, durante o
hasteamento das Bandeiras e a seguir o Delegado João Moraes e o
Deputado Estadual Ivanildo Alves, no corte da fita simbólica da

reinauguração do prédio do IML.

Um canto especial para a Pa-
droeira do Pará na Delegacia
Geral. O Delegado Geral João
Moraes fala aos funcionários
sobre a participação da Insti-
tuição nos festejos em home-
nagem a Nossa Senhora de
Nazaré.
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Padre oficia a missa de reinau-
guração do IML, com a partici-
pação de presentes na leitura de
trechos da Bíblia na sala de espe-
ra e templo de oração.

Na passagem da Berlinda com a Imagem de Nazaré foi o ponto
máximo de emoção e os delegados, compenetrados, assistiam a
tudo com esperança de dias muito melhores para todos.

O Delegado Geral João
Moraes foi ver de perto a
passagem da Imagem da

Santa, elevando preces de
agradecimento à Virgem de

Nazaré, que passava na
berlinda muito bem decorada.

Prédio da Delegacia Geral de
Polícia Civil do Estado do
Pará. Protegido por Jesus e

Maria.

Foi grande a participação de fun-
cionários no I Círio da Polícia
Civil para Nossa Senhora de
Nazaré, ao ponto de toda a lar-
gura da avenida Nazaré ter sido
tomada pelos que acompanha-
vam a Procissão.

O coronel Cupertino, do Grupo de Bombeiros e representantes
do Ministério Público descerram a placa de reinauguração do

IML, quando uma missa foi celebrada.

Adonai do Socorro, participante
do projeto Polícia Civil Criança,
fala sobre a peregrinação da ima-
gem e o Delegado Geral João
Moraes ouve, junto com outros
policiais e demais funcionários da
Delegacia Geral.



245

JOÃO MORAES

Investigador Abraão, da graças
a Nossa Senhora, recuperou-se

de um grave acidente. Foi
socorrido prestimosamente

pela administração do
Dr. João Moraes.

Delegado Geral João Moraes,
Secretário Sette Câmara, delega-
dos Pio Neto, José Pereira e
Dilermano Tavares e o médico
legista Paulo Amorim, com fa-
miliares, no I Círio da Polícia
Civil.

Delegado Geral João Moraes, Secretário Sette Câmara, delegados
Pio Neto, José Pereira e Dilermano Tavares e o médico legista
Paulo Amorim, com familiares, no I Círio da Polícia Civil.

Vários delegados de Polícia Civil e outros funcionários que partici-
param da procissão do I Círio da Polícia Civil para Nossa Senhora
de Nazaré, do qual participou também o Secretário Especial Paulo
Celso Pinheiro Sette Câmara.

Pétalas de Rosas caindo sobre o
altar da Santa.

O padre Paulo, da Igreja do
Perpétuo Socorro, apresenta a
Imagem de Nossa Senhora de
Nazaré que será conduzida na
procissão e o delegado geral

João Moraes leva a imagem até
o carro.



246

POLÍCIA CIDADÃ

João Moraes, Delegado Geral de
Polícia Civil, no lançamento do
programa de prevenção as drogas,
da DRE, Prevenção com Arte, no
Parque da Residência, evento
prestigiado por grande número de
estudantes e populares.

IPC’S com trajes dignos de um
Servidor Público no Plano de
Fundo.

DPC’S Rosa, Leomar, Helson,
Adonai, Alcântara.

Momento em que a Santa passa
em frente a Delegacia Geral de
Polícia Civil.

Dois aspectos da presença de estudantes no lançamento do
programa Prevenção com Arte, da DRE, no Parque da

Residência, antiga residência do Governador do Estado, na
Avenida Magalhães Barata. O evento teve a presença do

Delegado João Moraes.

Prevenção com Arte.
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Delegado Geral de Polícia Civil, João Moraes fala durante a insta-
lação do CISJU de Castanhal e em seguida participa da abertura do
I Encontro de Centros Interativos de Segurança e Justiça do Pará,
na BR-316, km 6, Ananindeua-PA.

Delegado Geral de Polícia Civil, João Nascimento Moraes parti-
cipa da instalação do CISJU - Conselho Interativo de Segurança e
Justiça, em Castanhal, com a presença de muitas autoridades e
políticos da Região.

Delegado Geral de Polícia Civil, João Nascimento Moraes em visi-
ta ao prédio da Penitenciária de Americano, com o Governador
Almir Gabriel, para reinauguração de alguns setores e vistoria em
outros.

Governador Almir Gabriel,
Delegado Geral João Moraes,
Superintendente do Sistema
Penal, Alírio Sabbá Jr. e o
Delegado Corregedor da

Polícia Civil, Lauriston Luna
Goes, em visita a Penitenciá-

ria de Americano.
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Visita ao canil tristemente destruído. Prevenção com arte no
Shopping com Investigadores

no traje formal.

Prevenção com arte - Escolas e
Shopping.

Com Grupo Folclórico - Prevenção com arte em apresentação.

Delegado Moraes com colegas
do Prevenção da Arte,

Deputada Elza Miranda e o
Vereador Ferreirinha.
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Delegado João Moraes com equi-
pe de vacinação contra as dro-
gas.

Delegado Geral João Moraes reunido com o prefeito de Ipixuna
para acertar detalhes da intensificação do policiamento naquele
Município e assinatura de convênio.

Agente
Prisional
da Susipe.

Delegado Geral João Moraes reunido com vários dele-
gados em visita a Penitenciária de Americano.

Reunião do Sopão.
Delegado João Moraes em

solenidade de homenagem ao
Investigador Machado.

O prédio da Regional de Polícia da
Zona do Salgado, em Castanhal, cujo
diretor é o delegado Robério Pinhei-
ro, foi inaugurado no dia 15 de no-
vembro de 1999, com a presença do
Governador Almir Gabriel e do De-
legado Geral João Moraes.

Reinauguração do prédio da Delegacia
de Polícia de Bujaru, com a presença do
Delegado Geral de Polícia Civil, João
Moraes e toda sua equipe administrativa,
além dos delegados diretores de
Seccionais e Regionais de Polícia.
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Delegado Geral João Moraes
em seu gabinete na Delegacia

Geral com o DPC Sales
parceiro nas músicas do CD

Doramor.

Alessandro Bastos, delegado
titular da 5ª Seccional Urbana

de Polícia Civil, decerra a placa
inaugural da Sala da Cidadania
naquela Seccional, ao lado da
representante da Defensoria

Pública e do Delegado Geral da
Polícia Civil, João Moraes.

Representante do Ministério Público, o Delegado Geral João
Moraes, Delegado Alessandro Bastos e o Delegado Waldir

Freire, da 3ª Seccional Urbana de Polícia Civil. João Moraes
fala da importância da inauguração da Sala da Cidadania.

João Moraes, Delegado Geral de Polícia Civil e autoridades
visitam as instalações da Sala da Cidadania da 5ª Seccional

Urbana, na Nova Marambaia.

Stand da Polícia Civil no Shopping por ocasião da Feira do Vesti-
bular.

DPC Éder Mauro
diretor do DRE,
Delegado João

Moraes e Yinuchiro
presentes na
Exposição de

Combate às Drogas
no Shopping

Iguatemi.

Com o DPC
Gutemberb

Catele e IPC
Aluízio,

devidamente
trajado. Seus

irmãos de
ordem.

Com o repórter Miguel Casseb
de Marabá.
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Momento de descontração. Ga-
binete Delegacia Geral, inova-

ção da administração onde
todos passavam de 05 a 10

minutos para a descontração.

Delegado João Moraes com a
Dra. Patrícia Miralha

Leandro, em Solenidade de
Formatura.

Francisco Ely substituindo a
Levi.

Dra. Patrícia Miralha entrega
medalha de honraria ao aluno.

Delegados Moraes com alunas
da turma EPC, DPC, C-69.

Delegado Moraes com aluna
C-69.

Delegado Moraes e Governador
Almir Gabriel, com as crianças
do Projeto Meninos da Polícia

Civil do Estado do Pará.

Delegado Moraes, na reforma
implantada no I.M.L.

Dr. Moraes e sua equipe sendo
homenageada pelo povo de

Paragominas.

Entrega de viaturas recupera-
das, no total 78 tidas como

imprestáveis.

Com o amigo Bruno de
Menezes.
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Delegado João Moraes com
o jurista Zeno Veloso, o

amigo Nazareno, Athos e
Peixoto.

III Círio da Polícia Civil.
DPC Moraes com seu irmão

de ordem.

II Círio da Polícia Civil -
Peregrinação.

Gilvandro Furtado, ex-
delegado geral de Polícia

Civil, Delegados Ruy
Romão, de Icoaraci e
Francisco Sales, do

Psicossocial, estiveram
acompanhando o I Círio da

Polícia Civil.

Delegado Francisco Sales,
do Psicossocial e delegado

José Carlos Sampaio, diretor
do IESP acompanharam

todo o percurso do I Círio
da Polícia Civil para Nossa

Senhora de Nazaré.

No prédio da Delegacia Ge-
ral, o delegado geral João
Moraes coordenou pessoal-
mente a entrega do Brinde do
Círio na forma de um frango
para cada policial civil.

O I Círio da Polícia Civil para Nossa Senhora de Nazaré fez o
trajeto da frente do prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil até
o santuário do Conjunto Arquitetônico de Nazaré - CAN.

A chegada da procissão ao Santuário do CAN, em frente a Basílica,
foi um episódio emocionante no I Círio da Polícia Civil para a
Padroeira dos paraenses. Houve lágrimas de emoção.

Por vários pontos da cidade de
Belém e municípios próximos,
podiam ser vistas as homena-
gens da Polícia Civil à Virgem
de Nazaré, na forma de outdoors
com mensagens diversas alusi-
vas a data.
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No final da procissão do I Círio da Polícia Civil, os acompanhan-
tes ouvem as palavras do Padre Pedro e, depois, despendem-se da

Santa até o ano vindouro, último do Século XX.

A Academia de Polícia Civil - ACADEPOL e o jornal IMPACTO,
participaram das homenagens a Virgem de Nazaré, com mensa-

gens em outdoors por várias partes da capital.

O delegado corregedor,
Láuriston Luna Góes,

conduz a imagem de Nossa
Senhora de Nazaré até o
Santuário do CAN, onde

procedeu a entrega da
imagem ao Padre Pedro.

Homenageado pelo Comando
da PM. Coronel Cupertino

seu amigo.

Dr. Moraes, Dr. Dilermano
Gomes, Dra. Rosa Belo, Dra.
Lena Cavalcante, Dra. Telma

Avelar e Equipe da Polícia
Civil do I Jogos Integrados da

Segurança Pública.

Aposição de flores no monumento aos policiais mortos em
serviço durante inauguração do IESP, em Marituba, com a

presença do Governador do Estado.

Delegado Geral de Polícia,
João Moraes e o delegado
Carlos Sampaio, do IESP,
durante o hasteamento da

Bandeira Nacional na
inauguração do IESP, em

Marituba.
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Representando o Governador
do Estado do Pará.

Delegado João Moraes com o
DCP Sobreiras e amigas.

Reforma da unidade policial de
Rio Maria a Promotora local,
DPC  Lisboa  e  DPC  Mara.

Delegado João Moraes inauguran-
do a unidade policial de Rio Ma-
ria em companhia de sua amiga,
Juíza da cidade.

Turma de alunos DPC’s.

Palestra em Barcarena. Semi-
nário com empresários em par-
ceria com a Segurança Pública.

Em lojas maçônicas levando
projeto Polícia Cidadã.

Com Sereníssimo Grão-
Mestre - maçonaria.

Turma DPC - 101 - 1999.

Dr. Moraes na inauguração da
reforma do I.M.L.

Reinauguração do prédio da Superintendência de Polícia Civil do
Médio e Baixo Amazonas, onde se vê a vista externa e várias
dependências internas do prédio.
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Entregando exemplar
do “De Plantão”,

criação de sua
administração.

Falando ao CISJU,
membros dos Centros
Comunitários.

Reunião com Escoteiros do
Brasil. Implantação do Projeto

Meninos da Polícia Civil.

Psicossocial em ação. Convênio com a Sociedade
Protetora dos Animais.

Convênio com
Fundação APAE.

Assinatura do Convênio com
o Prefeito para Identificação

Civil.

Em atividade operacional.

Recebendo doação do ônibus
PC através do empresário

Mário Martins, da empresa
Transportes Batista Campos e

colegas do SETRANSBEL.

Em convênio com Prefeitos.
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Entregando fax para Unidades
Policiais.

Recuperação de viaturas. Final do curso de tiro no Oitavo
BEC - Academia Volante.

Entregando e recuperando
veículos sucateados como

novos.

2º Natal como Papai Noel. Comemoração do Natal a
alegria de ver o policial Abraão

recuperado.

Convênio assinado com a
Associação dos Deficientes

Visuais.

Visita do Governador a
Delegacia Geral, presente o
Projeto Meninos da Polícia

Civil. Criação.

Visita a Fundação Pestalozzi
para assinatura de convênio.

Entregando bebedouros elétrico
para Unidades Policiais.

Entregando as primeiras motos para investigação policial.
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Entregando Kit-Jurídico ao
Delegado.

Com Dr. Manoel Gonçalves
no final do Curso de Tiro da

Academia Volante.

Dr. Moraes com Dr. Luiz Fernandes Rocha e Dr. Láuriston Góes
no I Natal da Polícia Civil - Distribuição de brinquedos.

Dr. Moraes, Dr. Lisboa e Dr.
Athos Garcia Treptow com
policiais civis e amigos, no
Stand da Polícia Civil na
2ª Feira do Vestibular, no

Shopping Castanheira.

Dra. Glória Aguiar Nascimento,
Diretora do Instituto de Identifi-
cação da Polícia Civil, receben-
do a imagem de Nossa Senhora
de Nazaré, durante o período de
peregrinação.

Todos participavam com emoção do I Círio instituído na
administração do Delegado João Moraes na Delegacia Geral. Do
evento, também participaram o Delegado Robério Pinheiro e a

Assessora de Comunicação da PC. Carmen Palheta.
Delegado João Moraes com o

Coronel Faustino.
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Delegado João Moraes e
autoridades em visita as

reformas feitas na Delegacia de
Polícia Civil de Mãe do Rio,

com o apoio da Juíza e
Promotora de Justiça local.

A Guarda de Nazaré esteve participando do I Círio da Polícia
Civil para Nossa Senhora de Nazaré, do qual também participa-

ram muitos policiais, funcionários e familiares,
além de escoteiros.

Dr. Moraes, com Delegado
Alcir. Delegado Francisco Sales,

Delegado Láuriston Góes, no
antigo prédio onde funcionava

a Delegacia Geral. onde está
instalado, hoje, a DIOE.

Delegado João Moraes com o
DPC Armando.

Delegado João Moraes com o
Perito Pinto.

Delegado João Moraes, Prof.
Anazildo, IPC Amylson José,

Delegado Célio Sampaio,
Delegado Alessandro Bastos.

Dr. João Moraes com o
Empresário Jair do Posto de
Gasolina. Dr. Luiz Fernandes

Rocha - Atendimento
Psicossocial no Amazonas.

Policiais, representantes da co-
munidade, prefeitos dos Municí-
pios e outros políticos estiveram
presentes na reinauguração da 3a

Seccional.

Delegado Geral João Moraes no
Psicossocial.



259

JOÃO MORAES

Ato de reinauguração da Delega-
cia de Polícia de Mãe do Rio. Na
foto  a deputada Lurdes Lima e o
delegado João Moraes descerram
a placa de inauguração.

Abertura do I Seminário Internacional de Segurança Pública,
no Centur, Teatro Margarida Schiwazzapa, com a participação

do Delegado Geral João Moraes.

Festa em Mãe do Rio.

Dr. Moraes, com colegas
policiais civis na entrega das
viaturas descaracterizadas,

1a vez na história da
Polícia Civil.

Dr. Moraes, com Dr. Edmundo
Oliveira em Miame, no Curso

de Especialização em
Criminologia.
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