
 

Circ. 054| 2019 | SCT 

Rio Grande, 11 de junho de 2019.  

 

Palestra PAPO DE RESPONSA 

No dia 13 de junho de 2019, acontecerá uma palestra, parte do projeto PAPO DE 

RESPONSA, com a equipe da Polícia Civil de Rio Grande. O PAPO DE RESPONSA é 

um Programa desenvolvido na Polícia Civil do RS, desde outubro de 2016, com atuação 

junto às escolas na promoção de um “PAPO” – um diálogo descontraído sobre 

prevenção à violência e o papel do policial na sociedade, tendo como público alvo a 

interlocução com crianças, adolescentes e jovens. 

Nesse encontro, a conversa entre policiais e alunos se dá de forma descontraída, com 

espaço para os jovens participarem efetivamente com questionamentos e diálogo nos 

temas relacionados ao cotidiano escolar. Os policiais, através de atividades, promovem 

esta interação e aproximação da Polícia Civil com a sociedade. 

• Local: CCMAR 

• Data: 13/06/2019 

• Horário de saída: 8h 

• Saída e chegada: Colégio Marista São Francisco 

Atenciosamente, 
Luis Eduardo Torres 

Coordenador de Turno 
_____________________________________________________________________  

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA “PAPO DE RESPONSA” 

 

Eu, ______________________________________, identidade nº ________________, 

telefones ______________, ____________ ( )AUTORIZO ( )NÃO AUTORIZO o(a) 

estudante, ________________________________________, a participar da palestra 

que acontecerá no anfiteatro do CCMAR, em Rio Grande, no dia 13 de junho (início às 

8h30 e término às 10h). 

A saída será do Colégio Marista São Francisco – 8h 

Após a palestra, os estudantes retornarão ao colégio e terão aula até às 12h15. 

 

_____________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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