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Editorial

Gen Bda Ivan Ferreira NEIVA Filho
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados
Prezado leitor
Ao nos aproximarmos do final de mais um ciclo de muito trabalho e do início de um novo período,
é importante relembrarmos os grandes desafios que
nos foram propostos, durante esse ano de transformação do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército - SisFPC.
A partir de um profundo diagnóstico da situação e da conjuntura atual, constatou-se o impositivo
da modernização das práticas e processos no que se
refere à fiscalização de PCE. O Exército deu início
à implantação de um Sistema transformado, contemporâneo e eficaz. Nesse contexto, a Força Terrestre
tem se buscado maior agilidade, transparência de seus
atos, participação dos diversos usuários e integrantes
do Sistema em suas atividades, além da permanente
prestação de contas. O trabalho não está concluído
mas, sem sombra de dúvidas, fechamos o ano de 2016
com resultados promissores, com ganhos significativos em eficiência, eficácia e efetividade.
Dentre os frutos mais importantes advindos
da implantação da Nova Governança destacamos,
nessa última edição do informativo do Sistema “O
Rastilho”, algumas conquistas como a proposta de
modernização do Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, que aprovou o Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados, legislação básica que
rege o funcionamento do Sistema; aumentamos o efetivo para melhor atender o usuário e reduzir o tempo
de análise dos processos; aprimoramos e capacitamos
quase 100% do nosso pessoal; e ainda cumprimos
nossa missão com êxito nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016. Para um melhor atendimento
das múltiplas demandas, também intensificamos as
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fiscalizações de Produtos Contrololados pelo Exército, o que resultou na redução dos índices de ilegalidade com o uso de explosivos e correlatos, refletindo de
maneira positiva nas mídias externas.
Todo esse trabalho de profunda mudança só
foi possível com o esforço coletivo, conduzido pelo
Exército, em colaboração com diversos segmentos da
sociedade, voltado para a melhoria da capacidade de
prestação de um serviço de grande relevância para o
nosso País.
Desejo a todos Feliz Natal e
um Ano Novo de muita paz e saúde!

Gen Bda Ivan Ferreia Neiva Filho

Opine, contribua e colabore para que
cada vez mais o Sistema seja aperfeiçoado.
Envie sugestões para o endereço eletrônico:
comsoc@dfpc.eb.mil.br
Uma boa leitura.

Novo Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados.

Você pode confiar!
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Atividades do Sistema
O Exército Brasileiro, por meio do Sistema de Fiscalização de Produtos
Controlados – SisFPC, conta hoje com mais de 300 postos de fiscalização, localizados
nas Regiões Militares, Grandes Unidades e Organizações Militares espalhados por todo o Brasil.
Dedicamos este epaço para destacar o excelente trabalho realizado
por todos os militares que compõem o Sistema.

38° Batalhão de Infantaria
Vila Velha/ES

O trabalho preventivo e simultâneo contribuiu para a segurança
dos jogos Olímpicos e Paraolímpicos - 2016, que ocorreram logo
mais, no mês de agosto.
6º Batalhão de Comunicações
Bento Gonçalves - RS

Em julho deste ano, o 38º
BI realizou a destruição de mais
de 4.800 armas recebidas do Poder Judiciário, da Superintendência Regional do Departamento de
O 6º BCom atende e fiscaPolícia Federal, das Delegacias
de Polícia Civil ou por meio de liza um total de 1.338 caçadores,
doações de pessoas que aderiram atiradores e colecionadores, 75
à Campanha do Desarmamento. empresas, 02 indústrias e mais de
200 pedreiras que utilizam explosivos. Participou de diversas ope15ª Cia E Cmb Mec
rações no ano de 2016, visando à
Palmas - PR
segurança da sociedade.
11º Batalhão de Infantaria
de Montanha
São João Del-Rei - MG

volvendo material explosivo e correlatos em uma fazendo. O profissionalismo da equipe do SFPC e o
trabalho conjunto evitou que esse
produto fosse utilizado de maneira criminosa ou sem autorização.
15º Grupo de Artilharia de
Campanha Autopropulsado
Lapa - PR

15º GAC AP realizou
no dia 28 de setembro, o 1º
Encontro sobre as Atividades de Colecionamento, Tiro
Desportivo e Caça. O evento
aconteceu nas instalações do
aquartelamento e teve como
objetivos reunir pessoas físicas e jurídicas que exerçam as
atividades.
62º Batalhão de Infantaria
Joinville - SC

A 15ª Cia de Engenharia de
Combate Mecanizada de Palmas,
sul do Paraná, participou no mês
de abril da Operação Rastilho II,
Em agosto, o 11º BIMth
que teve como finalidade intensificar as medidas de fiscalização de foi acionado pela Policia Militar
explosivos e produtos correlatos. para apoiar uma ocorrência en-
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O 62º BI realizou este ano
na cidade de Joinville, a destruição de mais de 2.700 armas de vários calibres. A atividade contou
com a participação do 5° Batalhão de Suprimento (5º B Sup), 5º
Regimento de Carros de Combate (5º RCC), 5° Batalhão de Engenharia Combate Blindado (5°
BEC Bld e do Parque Regional de
Manutenção 5 (Pq R Mnt 5).

O 10º DSup é integrante
do SisFPC na 10ª Região Militar.
Ele tem por atribuição o recebimento, a guarda e a destruição
dos PCE, oriundos dos OSP e das
agências regionais do Sistema.
Após a entrega, o material é destruído na sede da OM no dia subsequente. Já os explosivos e munições são recebidos e destruídos
na 2ª Companhia de Suprimento,
A fim de aumentar a efici- localizada no Ceará.
31º Batalhão de Infantaria
ência das equipes de fiscalização
Motorizado
7º Batalhão de Políca
do SFPC/9 e militares do Batalhão
Campina Grande- PB
do Exército - Manaus -MA
de Defesa Química, Biológica,
Radiológica e Nuclear, realizaram
em outubro, instruções práticas
para identificação de produtos
químicos que podem causar danos
à integridade física, apresentou
novos equipamentos de detecção
e de proteção, e os cuidados que
devem ser tomados após o contato
A Operação Dínamo foi
com produtos químicos.
Militares do SFPC do 31º BI
um sucesso no Estado do AmaMtz, em conjunto com os integranzonas. Ela contou com a partici10º Depósito de Suprimento
tes dos Órgãos de Segurança Púpação de militares do 7º BPE e
Fortaleza - CE
blica do Estado da Paraíba e Agêncontou com o apoio dos Órgãos
cias Governamentais Estaduais,
de Segurança Pública. Durante
realizaram com êxito a Operação
a fiscalização, foram apreenDínamo IV. Além de possíveis irredidos em duas pedreiras, três
gularidades, a medida serviu para
toneladas de explosivos em siidentificar falhas no controle e sotuação irregular. O SFPC do 7º
bras dos produtos além de mapear
BPE também se destacou na
o ﬂuxo dos materiais desse estado.
Operação Ágata XI.
Btl DQBRN
Rio de Janeiro - RJ e
SFPC/9 - Campo Grande - MS
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Um Ano de Transformação
O trabalho só foi possível porque, além do senso de colaboração,
existiu no braço de cada militar e proﬁssional do Sistema
a energia e a força para transformar.

O número de atendimento, desde 2005, a pessoas jurídicas que têm CR e TR, saltou de
10.550 para 22.993. Já o número para pessoas físicas passou de 15.632 para 104.760, o
que representa um aumento de 637% de todo o SisFPC.

Em 2005, o efetivo de todo SisFPF era de 980 pessoas.
Hoje, todo o Sistema conta com mais de 1100 integrantes.

A legislação está sendo revisada e atualizada com o intuito de simplificar processos.
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Operações de Fiscalização
Após um período de muito trabalho, planejamento e parcerias, o Sistema de Fiscalização
de Produtos Controlados – SisFPC fecha o ano de 2016 com a
certeza de ter alcançado importantes resultados.

Entre as grandes transformações ocorridas durante
esse período, vale destacar as
operações de âmbito nacional
e regional, desencadeadas em
ambiente interagências. Esse
trabalho atingiu resultados sig-

nificativos e contou com a participação das Unidades Operacionais, em conjunto com Órgãos
de Segurança Pública, Polícias
Federal, Civil, Militar, Receita
Federal, Polícia Rodoviária Federal entre outros.

Distancia Percorrida

Vistorias Realizadas

Efetivo Empregado

515.311 KM

5.016

9.915

Operação Rastilho I
De 23 a 25 de Set 2015

Operação Alta Pressão
Em 21 de Out de 2015

Operação Dínamo III
De 16 a 19 Nov 2015

Operação Rastilho II
De 29 a 31 Mar 2016

Operação Azoto
De 04 a 05 Mai 2016

Operação Dínamo IV
De 03 de Mai a 11 de Set de 2016

Operação Alta Pressão III
De 03 de jul a 11 de Set de 2016

Operação Alta Pressão IV
De 06 de Nov a Dez de 2016

Operações Direcionadas
realizadas em diversos estados
durante o Ano de 2016
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Retorno de Mídia

Como o Sistema de Fiscalização foi visto em 2016 pela mídia e público externo
O Levantamento de Retorno de Mídia é um dado de
extrema importância para a Instituição. É por meio dele que podemos calcular e analisar quantas
vezes e de que maneira o Sistema de Fiscalização de Produtos
Controlados (SisFPC) foi citado

A avaliação mostra que
as notícias positivas trouxeram um retorno publicitário ao
Exército Brasileiro, equivalente a R$ 1.330.051,00, enquanto
que as negativas totalizaram
R$ 178.732,64 e as neutras R$
15.766,35. Comparado a um jornal em formato tablóide, esse
valor equivaleria a aproximadamente 55 páginas.

espontaneamente nos veículos de
comunicação e sem nenhum custo por suas publicações. Os valores são aproximados.
Foram analisadas 176 notícias, publicadas em 40 diferentes
veículos de comunicação, entre
os meses de janeiro a novembro

de 2016, divididas entre jornais,
web, blog e TV de circulação regional e nacional, seguindo o valor de espaço ocupado em cm/
col. O valor de mídia e público foi
calculado de acordo com as tabelas de preço de cada veículo e o
alcance do público.

AVALIAÇÃO DE TEXTOS SEGUNDO VALOR PUBLICITÁRIO

