
Resumo das ações desenvolvidas pela Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social (SSPDS) em 2015

JANEIRO

Governo do Estado convoca mais 400 aprovados em concurso para soldado da PM (5ª turma da PM)
 
O Governo do Estado convocou para a segunda fase 400 aprovados no concurso público para ‘soldados da
carreira de praças da Polícia  Militar do Ceará’.  Esta é a quinta turma chamada desde que o edital  do
concurso foi  publicado,  em 10 de novembro de 2011.  No total,  5.318  aprovados (5.052 homes e 266
mulheres)  foram  convocados  nas  outras  quatro  turmas.  Atualmente,  estão  participando  do  Curso  de
Formação.
 
http://portal.aesp.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=3  &  codNoticia=3902  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governo do Estado realiza concurso para Polícia Civil

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), está
realizando concurso para a Polícia Civil. Ao todo, são 763 vagas, sendo 168 delas para o cargo de delegado,
336 para escrivão e 259 para inspetor da PC. Os salários variam de R$ 2.946,19 a 14.592,39, conforme a
função, para a carga horária de 40 horas semanais. Os novos profissionais possibilitaram a abertura de mais
delegacias 24 horas em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=3869  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

 
FEVEREIRO 

Profissionais do Samu são capacitados em Operações Aéreas para atuar em aeronaves com UTIs
 
A  Secretaria  da  Segurança  Pública  e  Defesa  Social  (SSPDS),  por  meio  da  Academia  Estadual  de
Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE), realizou o primeiro Curso de Capacitação em Operações Aéreas
para Profissionais de Saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As aulas tiveram como
objetivo  habilitar  médicos  e  enfermeiros  ao  vôo  nas  aeronaves para  o  atendimento  às  ocorrências  de
resgate  e  remoção  aeromédicas.  Ao  todo,  19  profissionais  de  saúde  (sete  médicos  e  12  enfermeiros
emergencistas) foram formados nesta primeira edição do Curso. Este treinamento foi possível  graças à
atuação em conjunto entre a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS e equipes
do Samu/CE, resultado de convênio firmado, e em vigor, entre as pastas da Segurança Pública e da Saúde.
 
Ao  final  da  capacitação,  a  SSPDS  apresentou  à  sociedade  as  aeronaves  que  prestam  serviços
aeromédicos, equipadas com unidade de tratamento intensivo. A UTI aeromédica tem uma autonomia de
três horas de vôo ou 600 quilômetros, contando com toda a tecnologia de resgate e salvamento. Desta
forma, o Ceará é o primeiro Estado brasileiro a oferecer esse serviço público de resgate com o mesmo
padrão dos países europeus.
 
http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4021  &  titulo=Reportagens  &  action=detail
 

MARÇO

Governador convoca 238 aprovados em concurso da Pefoce
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O governador Camilo Santana aprovou a convocação de 238 candidatos aprovados remanescentes da 1ª
fase do concurso da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), lançado em 2011 pelo Edital nº1 da
Pefoce, de 8 de dezembro de 2011 (publicado no Diário Oficial do Estado em 13/12/11). As vagas são
destinadas para cargos de Médico Perito Legista, Perito Criminal, Perito Legista e Auxiliar de Perícia. Todos
de  1ª  classe.  Atualmente,  os  candidatos  aprovados  estão  participando  do  Curso  de  Formação  e
Treinamento Profissional
na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp). 
 
http://portal.aesp.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=3  &  codNoticia=4214  &  titulo=Reportagens  &  action=detail
 

Governador participa de reuniões de monitoramento da Segurança Pública 

O combate à criminalidade no Ceará passa, semanalmente, por um encontro decisivo. A cada sete dias, os
principais gestores da segurança pública do Estado se reúnem, na sala do Centro Integrado de Comando e
Controle Regional (CICCR), na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para uma troca de
experiências fundamental na definição das estratégias de atuação nas 18 Áreas Integradas de Segurança
(AIS).

Além do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Delci Texeira, participam da reunião cerca de 60
profissionais das forças de segurança – Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense  –,
e aproximadamente 20 servidores através de videoconferência,  transmitindo imagens dos responsáveis
pelas nove AISs do interior, a partir de quatro cidades (Sobral, Quixadá, Russas e Juazeiro do Norte). O
governador Camilo Santana também participa das reuniões de monitoramento das AISs, uma vez por mês,
com o objetivo de acompanhar de perto os trabalhos desenvolvidos e as dificuldades enfrentadas pelos
profissionais de segurança em todo o Ceará. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4135  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

 “Crack, é possível vencer” registra queda de 27% nas mortes violentas em comunidades atendidas 

O Programa “Crack, é possível” vencer vem apresentando resultados positivos na segurança pública da
Capital  cearense.  O programa possui  bases de operação instaladas  nos  bairros  Genibaú,  Conjunto São
Miguel - dividido entre o Alagadiço Novo e Messejana - e Vicente Pinzon. O ministro da Justiça, durante o
lançamento  do  Ceará  Pacífico,  no  último dia  7  de  agosto,  assinou  um protocolo  de  intenções  para  a
instalação de mais oito bases do Programa em Fortaleza.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4209  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Profissionais da Ciopaer participam de capacitação em novo equipamento de imagem

Um grupo de 20 (vinte) discentes da Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas) da Secretaria
da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), entre pilotos, tripulantes e mecânicos, participou do Curso de
Atualização  da  Operação  do  Equipamento  Imageador  Infravermelho,  que  será  utilizado  nas  modernas
aeronaves  modelo  EC  145  (helicópteros  aeromédicos),  empregadas  naquela  Coordenadoria.  Os  dois
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equipamento de imagem adquiridos recentemente, somados ao já existente, possibilitarão à aviação de
segurança  pública  cearense  contar  com  três  equipamentos  que  podem  ser  instalados  em  qualquer
aeronave operacional da SSPDS.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4217  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

ABRIL

Interiorização do BPRaio é iniciada com curso de formação em Juazeiro do Norte 

A Secretaria  da  Segurança  Pública  e  Defesa  Social  (SSPDS),  por  meio  da  Polícia  Militar,  deu  início  ao
primeiro  curso  de  formação do  Batalhão  de  Policiamento  de  Rondas  e  Ações  Intensivas  e  Ostensivas
(BPRaio) no Interior do Ceará, na última segunda-feira (06). A formação, iniciada com 35 policiais, faz parte
de um dos compromissos de campanha do Governador Camilo Santana, que visa a implantação do BPRaio
em Áreas Integradas de Segurança (AISs) do Interior do Estado. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4282  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador faz entrega de 20 viaturas ao Corpo de Bombeiros

Mais 11 viaturas do Corpo de Bombeiros estão integradas ao Sistema de Segurança Pública do Estado do
Ceará. A entrega foi realizada em cerimônia no Palácio da Abolição, no último dia 1º de abril, quando o
governador Camilo Santana fez a distribuição dos veículos de resgate, salvamento e combate a incêndios
para  reforçar  as  ações  da  corporação  tanto  na  Capital  como no Interior.  Outras  nove  viaturas  foram
entregues na solenidade de 180 anos do Corpo de Bombeiros, no último dia 15.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4251  &  titulo=Reportagens  &  action=detail 

Emoção marca a formatura dos 974 novos soldados da Polícia Militar

O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da
Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE), concluiu a formação de 974 novos policiais
aprovados no Concurso Público para o ingresso no Cargo de Soldado da Carreira de Praças da Policia Militar
do Ceará - 4ª Turma. A solenidade de formatura aconteceu no dia 14 de abril. Além dos 974 novos policiais
militares, a cerimônia contemplou ainda 58 profissionais que foram nomeados pelo governador Camilo
Santana na última sexta-feira (10). Eles foram aprovados nos concursos de 2009 e 2011, mas não puderam
assumir  os  cargos  quando  convocados.  São  54  policiais  militares,  três  policiais  civis  e  um  agente
penitenciário.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4296  &  titulo=Reportagens  &  action=detail
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Governador assina Lei de Promoções da PM e Bombeiros e beneficia 8.785 profissionais

A nova Lei das Promoções da Polícia Militar e do Corpo dos Bombeiros beneficia, de forma imediata, 8.785
profissionais de segurança pública - 8.075 PMs e 710 bombeiros. A mensagem, assinada no dia 22 de abril,
pelo governador Camilo Santana, foi apresentada no dia seguinte (23) aos 46 deputados na Assembleia
Legislativa. "Logo que assumi fiz uma reunião com secretário da Segurança e pedi que fosse elaborada uma
lei  de promoção dos militares em caráter emergencial.  A lei é fruto da participação da categoria e vai
corrigir  distorções para  o  segmento.  Vamos  garantir  que os  policiais  possam receber  suas  promoções
dentro dos prazos estabelecidos. Por exemplo, um soldado não precisa mais passar 15, 20 anos para ser
promovido. E isso vai estimular a segurança pública”, afirmou o governador, emocionado ao assinar a Lei
de Promoções. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4338  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

MAIO

Governo do Estado apresenta ações do Pacto pelo Ceará Pacífico

O governador Camilo Santana reuniu nesta segunda (25), no Palácio da Abolição, o Executivo, o Legislativo
e o Judiciário para apresentação de ações do Pacto pelo Ceará Pacífico, que engloba programas, projetos e
ações voltadas à prevenção da violência e redução da criminalidade. O encontro teve a participação de
entidades  como  a  OAB,  Defensoria,  TRT,  órgãos  de  segurança  e  secretários,  além  da  Prefeitura  de
Fortaleza. 

“Os três poderes estarem aqui presentes mostra o compromisso geral. Desejo que abracemos essa questão
da violência. Nós não vamos avançar se não houver a participação de todos. O importante é fazer algo
focado nesse momento e envolvendo a comunidade. Se não fizermos contato direto com o a comunidade,
não funciona”, disse Camilo Santana.

Durante o encontro, o governador apresentou a minuta do decreto que cria o comitê do Ceará Pacífico, que
será discutido entre cada órgão, e reforçou o compromisso de ampliar esforços e recursos, estimulando a
integração das ações, favorecendo a intersetorialidade e o aperfeiçoamento dos órgãos governamentais. O
pacto será formalizado em Termo de Compromisso, subscrito pelos representantes dos três poderes, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, aberto a instituições e representações da sociedade civil. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4531  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governo do Estado e Prefeitura lançam Agenda Fortaleza no terminal do Antônio Bezerra

O Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza iniciaram no dia 28 de maio, a Agenda Fortaleza, ação
integrada entre os dois entes é dedicada a reforçar investimentos sociais na capital cearense. A primeira
iniciativa envolve o incremento na segurança nos terminais de ônibus da cidade, com a assinatura de dois
termos de cooperação, com a participação do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio,
no Terminal do Antônio Bezerra.
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A articulação, que conta ainda com apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do
Estado do Ceará (Sindiônibus), leva um maior número de policiais e guardas municipais aos terminais, além
de prestação de serviços em segurança pública e monitoramento por câmeras 24 horas para cada uma das
sete unidades que compõem o sistema de transporte coletivo de Fortaleza.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4554  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

JUNHO

Aula inaugural dá início a curso para novos profissionais da Pefoce

O  sonho  de  ingressar  no  serviço  público  está  mais  próximo  para  156  novos  profissionais  que  foram
aprovados no concurso público realizado em 2011 para ingressar na Perícia Forense. A aula inaugural da
segunda turma do Curso de Formação Profissional da Pefoce ocorreu no dia 1º de junho, no Palácio da
Abolição.

A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, representou o governador Camilo Santana na solenidade. Ela
deixou uma mensagem aos novos alunos. “Eu desejo que vocês sejam militantes do serviço público na
tarefa  que  lhes  será  confiada.  Temos  que  cumprir  a  nossa  missão,  mas  temos  também  uma  missão
agregada, que é esse processo gradativo de resgate da credibilidade, da confiança da população no serviço
público”, comentou a vice-governadora.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4587  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador entrega viaturas e motos para Batalhão de Divisas e Raio

O governador Camilo Santana fez a entrega de 48 motos e duas caminhonetes para o reforço das ações do
Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), além de seis viaturas para o
Batalhão de Divisas, no dia 2 de junho, durante reunião realizada do Programa Em Defesa da Vida, na
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em Fortaleza. As motocicletas do BPRaio serão
utilizadas pelos policiais que atuarão no Cariri. O próximo município a receber o BPRaio será Sobral, em
outubro próximo. Também com início das atividades já para julho, 102 policiais do Batalhão de Divisas
foram treinados, com conclusão da primeira turma para próximo dia 8 de junho. O Batalhão de Divisas é
um novo grupamento da Polícia Militar, criado na gestão do governador Camilo Santana, para vigilância
contínua das divisas do Ceará com estados vizinhos. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4596  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governo do Estado forma efetivo do primeiro Batalhão de Divisas do Ceará

O  Secretário  da  Segurança  Pública,  Delci  Teixeira  participou  no  dia  12  de  junho,  da  solenidade  de
encerramento do primeiro Curso de Policiamento de Divisas (CPD). A partir de agora, 102 policiais militares
estão habilitados a compor o efetivo do novo Batalhão de Divisas da PMCE, que atuará em ocorrências de
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combate ao tráfico de drogas, armas e ações contra bancos em localidades interioranas e de fronteiras do
Estado. O início das atividades do Batalhão de Divisas está previsto para o próximo dia 11 de julho.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4644  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador reforça ‘Ceará Pacífico’ em cerimônia de formatura de 243 bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) recebeu o reforço, no dia 17 de junho, de 243 novos
soldados da corporação. O governador Camilo Santana presidiu a cerimônia de formatura, entregando os
primeiros profissionais à corporação após um hiato de seis anos. “Estamos reestruturando e melhorando as
condições de todas as áreas da segurança pública do Estado. Estamos praticamente dobrando o número de
soldados do Corpo de Bombeiros, entidade que cumpre um papel fundamental no programa Em Defesa da
Vida e no Ceará Pacífico. Não apenas na prevenção, como na integração das áreas de segurança”, destacou
o governador.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4663  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador empossa 242 novos soldados do Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira

O Corpo de Bombeiros  Militar  do Ceará  vai  ganhar reforço a  partir  desta  quarta-feira  (17),  quando o
governador Camilo Santana preside a cerimônia de formatura de 242 novos soldados da corporação. A
solenidade está marcada para 9 horas, no Centro de Eventos do Ceará, e contará com as presenças do
secretário da Segurança Pública e Defesa Social,  Delci Teixeira,  e do comandante geral dos Bombeiros,
coronel João Carlos de Araújo Gurgel, entre outras autoridades da segurança pública estadual.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4656  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

JULHO

Primeiro semestre registra redução de 28% em vítimas fatais 

O primeiro semestre de 2015 indica uma redução de 28% no total de vítimas fatais envolvidas em acidentes
de trânsito rodoviário nas CEs, se comparados ao mesmo período do ano passado, caindo de 269 para 195.
A queda é resultado da intensificação das operações realizadas pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário
Estadual  (BPRE)  nas  principais  rodovias  estaduais,  entre elas,  CE 085 (Rodovia  do Sol  Poente),  CE 040
(Rodovia do Sol Nascente) e CE 060. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4740  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Números de apreensões crescem no Estado do Ceará no primeiro semestre

As ações que vem sendo desenvolvidas através do Programa Em Defesa da Vida estão refletindo, além da
diminuição no número de homicídios, no aumento de apreensões de armas de fogo e drogas no Estado do
Ceará. Em balanço realizado no primeiro semestre de 2015, a Polícia apreendeu 1.766,57 quilos de droga,
um aumento de 59,4% em relação ao mesmo período de 2014, quando foram apreendidos 1.108,59 quilos. 
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http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4761  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador forma 65 novos tenentes da PM e dos Bombeiros

O governador Camilo Santana preside a cerimônia de promoção de 65 subtenentes da Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros Militar ao cargo de 1º Tenente, em cerimônia marcada para esta quarta-feira (22), às 9
horas,  no  Palácio  da  Abolição.
Esta é a primeira turma de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros beneficiados pela Lei de
Promoções  sancionada  por  Camilo  Santana  em  maio  deste  ano.  Serão  promovidos  48  policiais  e  17
bombeiros que ingressam assim no primeiro posto do oficialato militar. A promoção só foi possível após a
sanção da nova lei.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4803  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

AGOSTO

Número de mortes violentas no Ceará é o menor desde fevereiro de 2012 

O Ceará registrou, em julho deste ano, o menor número de mortes violentas no Estado desde fevereiro de
2012. No sexto mês consecutivo de queda do índice, agora com 19,6% de redução, foram verificados 262
Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e um total de 64 vidas salvas em julho, se comparado com o
mesmo período do ano passado.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4859  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador convida todos a “transformar sonho em realidade” no lançamento do Pacto por um Ceará
Pacífico

 “Tem aquela velha frase que diz que sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas um sonho que se
sonha  junto,  torna-se  realidade.  É  isso  que  nós  vamos  fazer,  cada  um  de  nós,  representando  cada
instituição, para que a gente possa transformar o Ceará, conhecido como Terra da Luz, também na Terra da
Paz”. Com essas palavras, o governador Camilo Santana lançou oficialmente, nesta sexta-feira (7), junto ao
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e representantes dos
poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e sociedade civil, o “Pacto por um Ceará Pacífico”, ação integrada
que engloba programas para a prevenção da violência focada em locais críticos. A solenidade reuniu mais
de 1.500 pessoas no Palácio da Abolição.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4874  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Apreensão de drogas no Ceará aumenta 53,1% nos 7 primeiros meses de 2015

Ações realizadas pelas Polícias Civil e Militar do Estado do Ceará, de janeiro a julho de 2015, em combate ao
tráfico de drogas no Estado já resultaram na apreensão de 1,9 tonelada de entorpecentes. O número é
53,1% maior em relação à quantidade apreendida no mesmo período do ano passado.   Em 2014, o número
foi de pouco mais de 1,2 tonelada. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
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tipoPortal=1  &  codNoticia=4899  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governo do Estado do Ceará realiza cerimônia de Formatura de 83 policiais do Batalhão de Divisas

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE) realizou na manhã desta segunda-feira (17),
a solenidade de formatura do Curso de Policiamento de Divisas (CPD) – Turmas III e IV. Após cinco semanas
de treinamento, 83 policiais militares puderam aprimorar o conhecimento técnico-profissional através de
treinamentos teóricos e práticos e  agora  estão habilitados para  compor o  efetivo da segunda fase do
Batalhão de Divisas do Ceará,  que será implantado no mês de setembro nos municípios de Poranga e
Chaval.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4914  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Apreensão de armas de fogo do Ceará cresce 5,1 % nos sete primeiros meses deste ano

O crescente aumento no número de apreensões de armas de fogo no Ceará é um dos resultados que vêm
sendo obtidos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com uma maior integração
entre as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, diretriz do Programa Em Defesa Vida. O balanço de
apreensões de armas de fogo nos sete primeiros meses deste ano contabilizou 3.789 armas apreendidas no
Estado, um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período de 2014, quando foram apreendidas 3.605
armas. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4915  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Interiorização das forças especializadas de segurança no Ceará completa um mês 

Na divisa entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, na manhã de hoje (18), um carro que havia
sido roubado em Fortaleza foi recuperado no município de Erere. Na noite de ontem (17), um homem e um
adolescente foram flagrados em Juazeiro do Norte com uma espingarda de calibre 12, munições e drogas.
As  duas  ações,  efetuadas  respectivamente  por  policiais  do  Batalhão  de  Policiamento  de  Divisas  e  do
Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), são o reflexo dos resultados
proporcionados pela interiorização das forças especializadas de segurança no Ceará.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4923  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

SETEMBRO

SSPDS apresenta dados de CVLI em agosto

O Estado do Ceará acumula 329 vidas salvas de janeiro a agosto deste ano, permanecendo com a redução
de 11,1% nos primeiros oito meses do ano, se comparados com o mesmo período de 2014, nos números de
Crimes  Violentos  Letais  Intencionais  (CVLI)  -  que  englobam  homicídios,  latrocínios  e  lesões  corporais
seguidas de morte. Em agosto, os dados apresentaram aumento de 15,6% em relação ao mesmo mês do
ano passado.  Os resultados foram divulgados durante  a reunião de monitoramento do programa “Em
Defesa da Vida” da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nesta quinta-feira (3), com a
presença da governadora em exercício, Izolda Cela, na sede da Secretaria, em Fortaleza.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=4999  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Número de CVPs reduz 7,5% e furtos têm queda de 13% em agosto no Ceará 
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Fortaleza apresenta as maiores reduções. Na Capital,  os roubos caíram 10,7%, passando de 3.177 para
2.837.  Já  os  furtos,  diminuíram  de  2.192  para  1.790,  o  que  representa  -18,3%
Os registros de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que englobam todos os tipos de roubo, exceto
o latrocínio, no mês de agosto último, se comparado com o mesmo período do ano passado, registraram
queda de 7,5% no Estado, caindo de 4.655 para 4.308 ocorrências. Já furtos, quando bens são subtraídos
sem uso de violência, apresentaram redução ainda maior, passando de 4.191, em agosto de 2014, para
3.645, no mês passado, o que corresponde a menos 13%.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5009  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governo do Estado convoca aprovados no concurso da Polícia Civil para Curso de Formação

O  Governo  do  Estado  do  Ceará  publicou  no  Diário  Oficial  desta  quarta-feira  (09)  a  convocação  dos
aprovados no último concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará para provimento de vagas em cargo de
Escrivão,  Inspetor  e  Delegado,  todos  de  1ª  Classe.
 Os aprovados deverão realizar a matrícula no Curso de Formação e Treinamento Profissional que será
realizada em duas etapas.  A primeira fase é virtual, os candidatos devem preencher total e corretamente a
ficha de inscrição disponível no link http://matricula.aesp.ce.gov.br/sismatAesp/index.php/start/beginning,
no período compreendido entre as 08 horas do dia 14 de setembro de 2015 às 17 horas de 16 de setembro
de 2015.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5023  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Apreensão de armas de fogo cresce 20,8 % no mês de agosto no Ceará

O contínuo aumento no número de apreensões de armas de fogo no Ceará é um dos resultados que vêm
sendo obtidos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com uma maior integração
entre as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, diretriz do Programa Em Defesa Vida. No mês de
agosto, o aumento de apreensão de arma de fogos foi de 20,8%. Foram apreendidas 575 armas este mês,
contra  476  armas  apreendidas  no  mesmo  período  do  ano  passado.  

O balanço de apreensões de armas de fogo nos oito primeiros meses deste ano contabilizou 4.364 armas
apreendidas  no Estado,  um aumento de 6,9% em relação ao mesmo período de 2014,  quando foram
apreendidas 4.081 armas. O mês com maior registro de apreensões em 2015 foi março, com 605 armas
coletadas; seguido pelo mês de agosto, com 575 apreensões. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5032  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

OUTUBRO

Comitê do “Pacto por um Ceará Pacífico” define expansão de medidas preventivas de cidadania 

O governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda Cela presidiram, na manhã desta sexta-feira (9),
a primeira reunião do comitê permanente de acompanhamento das ações e projetos do “Pacto por um
Ceará Pacífico”, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. “Este é o momento de balanço das ações propostas
inicialmente, além de debater novas medidas que possam fortalecer ainda mais o Pacto. A intenção é fazer
com que o programa faça parte da nossa rotina de trabalho”, reforçou o governador. Ele adiantou que o
comitê vai se reunir mensalmente para aprimorar as articulações, com novo encontro agendado para 13 de
novembro.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
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tipoPortal=1  &  codNoticia=5141  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Apreensão de armas de fogo cresce 15,5% em setembro no Ceará 

O contínuo aumento no número de apreensões de armas de fogo no Ceará é um dos resultados que vêm
sendo obtidos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com uma maior integração
entre as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, diretriz do Programa Em Defesa Vida. No mês de
setembro, o aumento das apreensões de armas de fogos foi de 15,5%. Foram apreendidas 620 armas este
mês, contra 537 armas apreendidas no mesmo período do ano passado. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5146  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador anuncia início das aulas para os 763 aprovados em concurso da Polícia Civil 

O governador Camilo Santana anunciou a data para o início do Curso de Formação Profissional para os 763
aprovados na 1ª Turma do Concurso para Delegado, Escrivão e Inspetor de 1ª Classe da Polícia Civil do
Estado do Ceará.  A aula inaugural  está marcada para 7 de janeiro,  no Centro de Eventos do Ceará.  A
informação  foi  repassada  pelo  perfil  oficial  do  governador  na  rede  social  Facebook.

“Com  esse  importante  reforço  de  763  profissionais  nossa  polícia  judiciária  poderá  desempenhar  um
trabalho  ainda  mais  eficiente  no  combate  à  violência.  Ganha  a  Polícia  Civil  e  ganhamos  todos  nós
cearenses”, destacou o governador Camilo Santana. O concurso define 168 vagas para delegados, 336 para
escrivães e 259 para inspetores.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5155  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Apreensão de drogas no Ceará aumenta 44,1% nos nove primeiros meses de 2015 

Ações realizadas pelas Polícias Civil  e  Militar  do Estado do Ceará,  de janeiro a setembro de 2015, em
combate ao tráfico de drogas no Estado já resultaram na apreensão de 2,62 toneladas de entorpecentes. O
número é 44,1% maior em relação à quantidade apreendida no mesmo período do ano passado.  Em 2014,
o  número  foi  de  pouco  mais  de  1,8  tonelada.  

Juntos, os policiais civis e militares apreenderam 2.230,71 quilos de maconha, 266,08 quilos de cocaína,
além de 124,74 quilos de crack. Totalizando 2.621,53 quilos de drogas retirados de circulação. Em igual
período em 2014, foram apreendidos 1.247,72 quilos de maconha, 123,11 quilos de crack e 448,94 quilos
de cocaína, resultando em 1.819,77 quilos apreendidos. O comparativo do período registra aumento de
44,1% nas apreensões. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5157  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Pefoce dispõe da melhor estrutura do Brasil para a solução de crimes 

As investigações criminais são um universo de possibilidades que aguçam a curiosidade, demandando a
precisão, habilidade e inteligência – seja humana ou tecnológica – para a avaliação correta das análises. Por
muitas vezes, os exames, vistorias e a perícia, de um modo geral, são fatores determinantes para a maioria
dos casos de crimes sem a aparente identificação do autor. A curiosidade é tamanha que há várias séries
televisivas, filmes e livros do segmento que alimentam essa demanda do público. Sempre com a mesma
premissa:  o  de  fazer  justiça  com a  exatidão  da  ciência,  solucionando casos  e  identificando suspeitos.
Para isso, foi criada a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Com a função de coordenar as diversas
atividades  desenvolvidas  pelas  perícias  criminais  do  Estado,  a  Pefoce  é  um  órgão  técnico-científico,
vinculado a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), criado em 07 de janeiro de 2008.
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O  órgão  executa  ações  no  campo  da  medicina  legal,  análise  laboratorial,  criminalística,  identificação
humana e perícias biométricas, além do campo da cibernética e outras áreas de atuação criminal.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5169  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador dá início a ações da Ciopaer e Raio na Região Norte neste sábado (24) 

O governador Camilo Santana dá continuidade ao reforço na descentralização das atividades especializadas
da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), neste sábado (24), às 9:30 horas, em Sobral,
com a implantação do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), que
passará a atuar na Região Norte. Em seguida, às 11 horas, haverá a solenidade de inauguração da base da
Coordenadoria  Integrada  de  Operações  Aéreas  (Ciopaer)  da  SSPDS,  também  em  Sobral.

Em julho, em Juazeiro do Norte, no Interior Sul, o governador deu início à descentralização do policiamento
especializado com o início das atividades permanentes da Ciopaer, Raio e do Batalhão de Divisas, no Cariri
e, no caso deste último, também nas fronteiras do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. O conjunto de
medidas integra compromissos de campanha do governador Camilo Santana na área da segurança pública.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5177  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

NOVEMBRO

Ceará registra queda de 8,6% de mortes violentas em outubro

No acumulado do ano, redução do índice chega a 10,1%, representando 371 vidas salvas em relação ao
mesmo  período  de  2014
O Ceará registrou, em outubro deste ano, redução de 8,6% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs)
em relação ao mesmo período de 2014. Nos dez meses de 2015, a queda no Estado é de 10,1% - acima,
portanto,  dos  6%  estipulados  como  meta  pelo  programa  “Em  Defesa  da  Vida”,  e  o  dobro  dos  5%
recomendados  pelo  Ministério  da  Justiça.  Os  dados  foram  apresentados  nesta  quinta-feira  (5)  pelo
governador  Camilo  Santana  e  a  vice-governadora  Izolda  Cela,  durante  participação  na  reunião  de
monitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em Fortaleza.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5220  &  titulo=Reportagens  &  action=detail  

Apreensão de armas de fogo cresce 11,8% em outubro no Ceará

O contínuo aumento no número de apreensões de armas de fogo no Ceará é um dos resultados que vêm
sendo obtidos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com uma maior integração
entre as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, diretriz do Programa Em Defesa Vida. No mês de
outubro, o aumento das apreensões de armas de fogo foi de 11,8%. Foram apreendidas 560 armas este
mês, contra 501 armas apreendidas no mesmo período do ano passado. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5245  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Segunda reunião do Comitê do Ceará Pacífico é marcada por lançamento de novas ações na área de
segurança pública 

Encontro  serviu  para  a  articulação  de  novas  parcerias  e  a  apresentação  dos  resultados  de  ações
implementadas. Dois convênios foram assinados e o projeto Tempo de Justiça começou a ganhar forma
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O Palácio da Abolição sediou nova demonstração de união em favor de uma cultura de paz no Estado do
Ceará. A segunda reunião do Comitê Interinstitucional do Pacto por um Ceará Pacífico, comandada pelo
governador  Camilo  Santana  e  pela  vice-governadora  Izolda  Cela,  contou  com  a  articulação  de  novas
parcerias e a apresentação dos resultados de ações implementadas.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5262  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

SSPDS assina Termo de Cooperação Mútua com Companhia Siderúrgica do Pecém 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social  (SSPDS) assinou, na tarde desta sexta-feira (20),  um
Termo de Acordo de Cooperação Mútua com a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), na cidade de São
Gonçalo  do  Amarante  –  Área  Integrada  de  Segurança  7  (AIS  7)  do  Estado.

O Termo em questão foi  assinado pelo Secretário  da  Segurança Pública,  Delci  Teixeira,  e  pelo Diretor
Presidente  da  Companhia  Siderúrgica,  Sérgio  Márcio  de  Freitas  Leite.  O  acordo  tem  como  objetivo
desenvolver a segurança pública no entorno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, assim como
auxiliar na educação da comunidade vizinha. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5290  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

SSPDS lança operação “Centro Seguro” nesta sexta-feira (27)

A SSPDS lança a operação “Centro Seguro”, amanhã (27), às 9 horas, na Praça do Ferreira, no Centro de
Fortaleza. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança para garantir a tranquilidade do fortalezense
nas compras de Natal. Além dos representantes da SSPDS, estarão presentes membros da Polícia Militar
(PMCE),  Polícia  Civil  (PCCE),  Corpo de  Bombeiros  Militar  (CBMCE),  Perícia  Forense (Pefoce),  Secretaria
Municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza (Sesec), além de representantes da Câmara dos Dirigentes
Logistas  (CDL),  do  Sindicato  do  Comércio  Varejista  e  Lojista  de  Fortaleza  (Sindilojas),  Federação  do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), Associação dos Empresários do
Centro de Fortaleza (Ascefort).

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5320  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governo do Estado e Ministério da Justiça instalam Laboratório Contra a Lavagem de Dinheiro

A Polícia  Civil  ganha  reforço  em sua  área  de  atuação,  a  partir  de  amanhã  (27),  com  a  instalação  do
Laboratório  de Tecnologia  Contra  a  Lavagem de Dinheiro,  em parceria  com o Ministério  da  Justiça.  A
solenidade de instalação da unidade será às 8h30min, na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, no
bairro  de  Fátima,  e  conta  com  a  presença  do  governador  Camilo  Santana.

Os  laboratórios  atendem  demandas  relacionadas  à  lavagem  de  dinheiro,  crime organizado,  tráfico  de
drogas  e  também à  corrupção no Estado.  Possuem um conjunto de equipamentos  de  alta  tecnologia
associado  à  metodologia  específica  para  o  combate  das  organizações  criminosas,  visando  ainda  à
identificação, rastreamento e recuperação de recursos, possibilitando assim, o bloqueio de bens e contas
bancárias.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5321  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governo do Estado promove cerca de 9 mil PMs e bombeiros em dezembro 

O mês de dezembro marcará uma conquista histórica para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do
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Ceará. Entre os dias 16 e 23, cerca de nove mil profissionais das duas instituições serão promovidos pelo
Governo do Estado. No total, serão 10 eventos – dois em Fortaleza e um em Sobral, Crateús, Itapipoca,
Canindé,  Iguatu,  Juazeiro  do  Norte,  Russas  e  Quixadá.

 “Decidimos fazer por região para todos os promovidos participarem dos eventos. É justo que eles possam
celebrar esse momento ao lado de seus familiares e amigos. São profissionais que vêm dedicando suas
vidas à segurança pública e aos cearenses, e que não tinham expectativa de quando seriam promovidos.
Estamos  resgatando  e  corrigindo  um  benefício  para  esses  profissionais”,  citou  o  governador  Camilo
Santana.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5322  &  titulo=Reportagens  &  action=detail 

SSPDS reforça policiamento com “Operação Centro Seguro”

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deu início, nesta sexta-feira (27), à Operação
Centro Seguro, em Fortaleza. O reforço policial, no perímetro central da cidade e imediações, pertencentes
à  Área  Integrada  de  Segurança  1  (AIS  1),  se  estenderá  até  o  próximo  dia  cinco  de  janeiro.  

Um efetivo diário de 332 agentes, divididos entre a Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional
(Copol),  Coordenadoria  de  Inteligência  e  Coordenadoria  Integrada  de  Operações  Aéreas  (Ciopaer)  da
SSPDS, além de policiais civis, militares e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), estará envolvido na ofensiva.
Também estão dando apoio os parceiros da Guarda Municipal de Fortaleza.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5329  &  titulo=Reportagens  &  action=detail 

Ceará recebe Laboratório Contra a Lavagem de Dinheiro no Estado

O governador Camilo Santana e o ministro da Justiça José Eduardo Cardozo inauguraram, na manhã desta
sexta-feira (27), o primeiro Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro do Estado, localizado
na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, no bairro de Fátima. O equipamento atende a demandas
relacionadas  à  lavagem  de  dinheiro,  crime  organizado,  tráfico  de  drogas  e  também  à  corrupção.
Camilo  Santana ressaltou a estrutura do laboratório,  que será bastante útil  para o combate ao crime.
“Recebemos um investimento de quase dois milhões do Governo Federal, com softwares avançados para o
combate do crime organizado.  E nada mais justo do que ser nesse prédio,  que foi  inaugurado no ano
passado. É preciso cada vez mais equipar a nossa Polícia com inteligência, equipamentos modernos. Há
tecnologia,  mão de obra capacitada e vai ser muito útil  para o Estado, respeitando as leis  de sigilo da
Polícia”, afirmou.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5330  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

DEZEMBRO

Número de mortes em rodovias estaduais cai 18% nos onze primeiros meses de 2015

Os onze primeiros  meses de 2015 apontam redução de 18% no total  de  vítimas fatais  envolvidas  em
acidentes de trânsito rodoviário nas CEs se comparados ao mesmo período do ano passado, caindo de 452
mortes  para  371.  A  queda  é  resultado  da  intensificação  das  operações  realizadas  pelo  Batalhão  de
Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) nas principais rodovias estaduais, entre elas, CE 085 (Rodovia do
Sol  Poente),  CE  040  (Rodovia  do  Sol  Nascente)  e  CE  060.  De  janeiro  a  novembro  deste  ano,  foram
abordados 986.021 veículos, enquanto no mesmo período do ano passado, foram 967.709, uma alta de 2%.
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http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5339  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governo do Estado investe R$ 1,1 bilhão em ações para o trânsito

O Estado do Ceará lançou um pacote de investimentos para redução de acidentes de trânsito, que envolve,
entre  outras  ações,  a  implantação  e  restauração  de  1.262,87  quilômetros  de  rodovias  estaduais,  em
investimento superior a R$ 1,1 bilhão. As medidas foram anunciadas durante o lançamento da campanha
Seja você a mudança no trânsito. Respeite a vida, nesta terça-feira (1º), no Palácio da Abolição. “Vamos
fazer a campanha em televisão, escolas, blitze,  incluindo também a iniciativa privada. Assinamos vários
termos  de  cooperação  com empresas  e  hotéis,  bares,  com promoções  para  que  possamos  divulgar  e
envolver a sociedade”, afirmou o governador.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5340  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Ações de segurança pública salvaram quase 400 vidas no Ceará em 2015

O Ceará tem registrado, nos onze primeiros meses deste ano, uma queda de 9,8% nos Crimes Violentos
Letais Intencionais (CVLIs), em comparação com o mesmo período de 2014. Com o recorte, o índice revela
que 396 vidas foram salvas em todo Estado se comparado com o registrado no ano passado. Os dados
foram apresentados, nesta quinta-feira (3), pelo governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda
Cela, durante participação mensal na reunião de monitoramento do Programa “Em Defesa da Vida”, na
sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em Fortaleza.

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5354  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Promoções  da PM e  CBM: Campanha  Militar  Solidário  arrecada  alimentos  para  doações  em todo o
Estado

Iniciativa das corporações pretende arrecadar 16 toneladas de alimentos nas cerimônias que promoverão
mais  de  9  mil  profissionais.  Matéria  de  hoje  abre  série  especial  sobre  a  lei  no  Ceará

Unir  um  momento  histórico  de  celebração,  mas  sem  esquecer  dos  mais  necessitados.  É  com  esse
pensamento que a Polícia Militar do Estado do Ceará e o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará lançam a
campanha Militar Solidário. A iniciativa convida os mais de 9 mil profissionais que serão promovidos na
graduação militar  a  doarem alimentos não perecíveis  que serão doados nas  regiões  mais  afetadas do
Estado pela Defesa Civil. 

http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5387  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Terceira  reunião do Pacto por um Ceará Pacífico  apresenta  medidas  para agilizar  processos,
combate às drogas e à violência 

Ações práticas para garantir a segurança do Estado, envolvendo todas as entidades da sociedade
civil  e os poderes Executivo,  Legislativo e Judiciário.  Com essa proposta,  a terceira reunião do
Comitê  Interinstitucional  do  Pacto  por  um  Ceará  Pacífico,  presidida  pelo  governador  Camilo
Santana nesta sexta-feira (11), no Palácio da Abolição, apresentou novas diretrizes de prevenção à
violência nos locais mais críticos, destacando a redução no índice de crimes violentos e debatendo
novos  projetos  direcionados  à  redução  do  tempo  dos  inquéritos  e  processos  jurídicos  e  ao
acolhimento de moradores de rua e dependentes químicos.
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http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?
tipoPortal=1  &  codNoticia=5391  &  titulo=Reportagens  &  action=detail

Governador  destaca  momento  histórico  no  início  da  série  de  promoções  de  policiais  e
bombeiros militares

“Estamos resgatando historicamente uma injustiça que existia. É um reconhecimento ao trabalho
de cada um de vocês.  Esta promoção de 8.891 praças,  oficiais,  é  um momento histórico,  um
momento de resgate de vida”. Essas foram palavras do governador Camilo Santana nesta quarta-
feira  (16),  na cerimônia que marcou o início  da série de promoções de policiais  e  bombeiros
militares de todas as regiões do estado. Cerca de 10 mil pessoas marcaram presença no Centro de
Eventos  do  Ceará  para  prestigiar  os  mais  de  três  mil  profissionais  de  Fortaleza  e  Região
Metropolitana que foram promovidos, um anseio antigo das duas corporações.
A cerimônia foi marcada por muita emoção. Militares foram acompanhados de familiares, muitos
deles com filhos pequenos trajados com fardas iguais às dos pais. Responsável pela criação da lei
que regulamenta as promoções no Estado, garantindo a ascensão na carreira militar, o governador
dividiu o momento de alegria com os mais de três mil promovidos, parabenizando pessoalmente a
maioria deles. “O que falo pra vocês que fazem a segurança pública do Ceará é para nos unirmos
cada vez mais. É um trabalho de guerreiros, em que muitas vezes uma esposa vê o marido saindo
de casa e não sabe se ele volta por causa do perigo. Saibam que vocês têm em mim um parceiro
para dialogar com muita transparência”, disse.
Camilo Santana também destacou que a criação da lei foi uma iniciativa prioritária no seu governo,
coroando  o  fim  do  ano  de  2015  com  as  promoções.  “Eu  entrei  na  vida  pública  para  servir.
Caminhei o Ceará quase todo durante a minha campanha, conversei com militares e havia uma
grande reclamação, uma injustiça com os militares. Nos reunimos e eu prometi publicamente que
criaria uma lei de promoções. A primeira ação que fiz como governador empossado foi chamar o
secretário Delci Teixeira para criar a lei. Hoje estamos concretizando um sonho. Ouvi palavras de
um soldado que há 20 anos esperava por ser promovido. Estamos falando de histórias de vida.
Não é uma simples promoção, é uma segurança da corporação, pois todo ano haverá promoção”,
disse.
O  secretário  da  Segurança  Pública  e  Defesa  Social,  Delci  Teixeira,  destacou  o  empenho  do
governador para que essa demanda antiga das corporações se tornasse realidade. “Para mim é
uma satisfação muito grande estar presente nesse momento histórico pois em nenhum momento,
em nenhum Estado, houve uma situação como essa de o Governo beneficiar tantos servidores da
segurança pública.  É claro que para chegar a esse ponto foi  um longo caminho,  prevaleceu a
vontade do governador de recuperar a credibilidade da tropa da Polícia Militar e dos Corpo de
Bombeiro.  Em  todo  esse  processo  várias  pessoas  foram  importantíssimas,  as  associações  de
classe, os deputados, mas acima de tudo o grande nome dessa lei é o Camilo Santana em nome da
sua disposição, vontade”, disse.
O Comandante Geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Geovani Pinheiro, destacou a importância
do momento para o trabalho realizado diariamente buscando garantir a segurança dos cearenses.
“Nesse momento histórico, a gratidão é eterna, é um momento divino. Hoje é um marco para o
engrandecimento da segurança pública do Ceará. As pessoas representam o anseio por policiais,
que  haja  a  proteção da  carreira  com grau  hierárquico.  Toda  essa  expectativa  agora  se  torna
realidade graças à sensibilidade do governador Camilo Santana que desde a primeira obra da sua
gestão  abraçou as  forças  de segurança  do Estado.  Parabenizo  os  promovidos  e  os  convido a
continuarem se doando à sociedade cearense”, disse.
Um  dos  beneficiados  foi  o  bombeiro,  agora  subtenente  Jorge  Graça,  que  aguardava  pela
promoção há seis anos e ela veio em um momento especial na sua vida, quando está recuperado
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de um acidente de trabalho recente que quase tirou-lhe a vida. “Funcionalmente é um orgulho
muito grande que o bombeiro e o policial militar sente quando ele é promovido, então ele se
sente motivado a dar ao cidadão uma segurança pública de qualidade. Com 22 anos de serviço
jamais  testemunhei  tamanha  magnitude  de  acesso  às  promoções,  então,  para  mim  é  uma
transformação que vai trazer benefícios às duas corporações. Entendo que estamos passando por
um momento muito especial, que eu jamais sonharia que fosse se tornar realidade”, disse.
A agora subtenente Joiânia Pereira está na Polícia Militar há 21 anos, aguardava o benefício há
nove anos e acredita que a promoção vai refletir diretamente no trabalho. “Ela representa uma
valorização profissional. Em todos os setores profissionais há uma ansiedade e na polícia não é
diferente. Por mais que tenhamos um trabalho significativo, não somos tão bem recebidos, não
temos nossos valores reconhecidos como deveríamos ter. Essa valorização dá um ânimo, alguém
está vendo o nosso trabalho e isso é muito significativo dentro do contexto do trabalho.  Esse
problema das promoções é histórico. Quando entrei, ele já estava acontecendo. E é importante
que essa transparência, o diálogo com a categoria continue”, disse.
Marcaram também presença na solenidade a vice-governadora Izolda Cela; a primeira-dama do
Estado, Onélia Maria Leite de Santana; o ex-governador Lúcio Alcântara; a presidente do Tribunal
de  Justiça,  Iracema  Vale;  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Zezinho  Albuquerque;  o
presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho, o secretário Chefe de Gabinete do
Governo do Estado, Élcio Batista; os secretários Mauro Filho (Fazenda), Hugo Figueiredo (Seplag),
Inácio Arruda (Secitece); a controladora geral de disciplina do Estado, Socorro França; o secretário-
chefe da Casa Militar, coronel Túlio Studart; o delegado-geral da Polícia Civil,  Andrade Junior, o
secretário-chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Flávio Jucá; o procurador Geral do
Estado, Juvêncio Vasconcelos Viana; entre outros.
Maior promoção da História
Com 8.891 beneficiados, a promoção de 2015 é a maior da História das duas corporações - 8.203
policiais  e  688  bombeiros.  A  última  grande  medida  do  gênero  ocorreu  em  2006,  com  1.679
beneficiados. Em junho deste ano, os primeiros 65 oficias (48 PMs e 17 bombeiros) beneficiados
com a Lei das Promoções participaram de formatura no Palácio da Abolição. Pela legislação antiga
seriam apenas 29 profissionais beneficiados em 2015.
A iniciativa é mais um passo na valorização da segurança pública cearense. Nesta lista constam
iniciativas importantes como a criação do Batalhão de Divisas e a interiorização do Batalhão Raio e
da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Os resultados já podem ser sentidos,
como a redução de 9,8% nas mortes violentas no ano e 396 vidas salvas em 2015, se comparados
ao mesmo período do ano passado – e 16,9% em Fortaleza.
Calendário
Ao todo, serão dez cerimônias, duas na Capital e oito no Interior, até o dia 23 deste mês. Além de
Fortaleza, Sobral também recebe solenidade nesta quarta-feira (16), às 18 horas, em Sobral, no
Arco do Triunfo. Em 17 de dezembro serão realizadas solenidades na Capital,  novamente às 9
horas,  e  em Crateús,  às  18 horas,  que inclui  os  profissionais  dos  Inhamuns.  Na sexta-feira,  o
governador promove os policiais e bombeiros de Canindé, às 19 horas.
Já  na  segunda-feira  (21),  Itapipoca e região  serão beneficiadas,  a  partir  das  17 horas.  No dia
seguinte, os profissionais da Região do Cariri serão promovidos em evento realizado em Juazeiro
do Norte, às 9h. Em seguida, às 18h, Iguatu sedia as promoções dos PMs e bombeiros do Centro-
Sul do Ceará. Por fim, no último dia de solenidades, os beneficiados do Litoral Leste e do Vale do
Jaguaribe participam da solenidade em Russas (9h), enquanto que os profissionais que atuam no
Sertão Central e no Maciço do Baturité serão promovidos em Quixadá, às 18h.
Lei aprovada e sancionada em maio
Assinada pelo governador Camilo Santana em 22 de abril, a Lei das Promoções foi aprovada por
unanimidade  pelos  deputados  e  sancionada  no  dia  25  de  maio,  durante  a  solenidade  de



comemoração dos  180 anos da Polícia  Militar  do Ceará.  A medida institui  um fluxo regular  e
automático na carreira dos oficiais e praças estaduais.
A principal novidade do projeto é a extinção do limitador de vagas para ascensão. Ou seja, quem
cumpriu  o  interstício  (tempo  mínimo  de  permanência  no  posto  para  ser  promovido)  pode
concorrer ao benefício. Toda a tropa está apta a ser promovida.
Campanha Militar Solidário
Em meio às cerimônias, os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do
Ceará  lançaram  a  campanha  Militar  Solidário.  A  iniciativa  convida  os  profissionais  que  serão
promovidos na graduação militar a doarem alimentos não perecíveis que serão distribuídos nas
regiões mais afetadas pela estiagem no Estado, através da ação da Defesa Civil. A estimativa é pela
arrecadação de cerca de 16 toneladas de alimentos.


