
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE EXPLOSIVOS,
SALVE VIDAS.



COMO IDENTIFICAR MATERIAL  
EXPLOSIVO OU PERIGOSO:

O Batalhão de Operações Especiais é 
a unidade da Polícia Militar do Paraná 
com a missão de polícia ostensiva de 
segurança específi ca, de preservação 
e restauração da ordem pública pelo 
emprego da força, mediante ações 
e operações de polícia de choque, 
particularmente quando a ordem 
pública estiver ameaçada ou já 
rompida e requeira intervenção pronta 
e enérgica da tropa especialmente 
instruída e treinada; em situações 
de distúrbios, resgates, sequestros 
com reféns, controle de rebeliões 
em estabelecimentos penais, 
ações antitumultos, antiterrorismo, 

desativação de artefatos explosivos e 
similares, escoltas especiais, defesa de 
pontos sensíveis e retomada de locais 
ou áreas ocupadas, encarregado 
também de ações em situações de 
grave comprometimento da ordem 
pública; operações de patrulhamento 
tático com vistas a combater as 
ações do crime organizado e de alta 
periculosidade e operações especiais 
diversas. O BOPE está sediado em 
Curitiba, mas com atuação em todo 
o Estado, conforme necessidade e 
planejamento do Comando da Polícia 
Militar do Paraná.

Infl amável

Tóxico Radioativo Corrosivo

Explosivo Biológico

B O P E

O QUE FAZER EM CASO DE AMEAÇAS
DE BOMBA POR TELEFONE?

CASO LOCALIZE UMA BOMBA, UM OBJETO
SUSPEITO ABANDONADO OU EXPLOSIVO
COMERCIAL E MILITAR:

EM CASO DE EXPLOSÃO:

• Mantenha a calma. Não faça alarme. Evite pânico;
• Converse com o ameaçador procurando obter informações;
• Se possível faça as seguintes perguntas:

Quando a bomba irá explodir?
Quem está falando?
Porque você fez isso?
Onde está a bomba?
O que acontecerá se a bomba explodir?

• Acione imediatamente a Polícia   
  Militar através do fone 190;
• Não desocupe o local, aguarde 
  orientações da polícia;
• Repasse todas as informações à equipe policial que chegar ao local.

• Não mexa, não toque e não remova; 
• Isole o local;
• Acione a Polícia Militar através
   do fone 190;
• Mantenha-se afastado do local.

• Mantenha a calma;
• Afaste-se do local da explosão;
• Acione a Polícia Militar e o 
  Corpo de Bombeiros através
  do fone 190.



Apoio:

www.britanite.com.br
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