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O uso de tecnologia também continuou 
sendo uma das nossas prioridades. Em 
Campina Grande e Patos os Centros 
Integrados de Comando e Controle (CICC) 
já começaram as obras, o projeto de 
videomonitoramento dos grandes centros 
está a pleno vapor com mais de 200 câmeras 
instalas e a reforma do Centro Integrado de 
Operações (Ciop) foi concluída na capital.  

Foi um ano de muitas dificuldades em todos 
os setores, ainda mais porque precisávamos 
alcançar redução perante o melhor ano do século 
para a Segurança Pública, que foi 2019. Por 
isso, muito trabalho foi realizado: continuamos 
fortes nas apreensões de armas, tivemos um 
resultado excepcional no combate ao tráfico, 
na recuperação de veículos roubados ou 
furtados, no enfrentamento aos crimes contra 
instituições financeiras e na ação incansável 
de resgates e salvamentos, destacando a 
atuação do Grupamento Tático Aéreo (GTA) 
da Secretaria da Segurança e da Defesa Social 
com suas duas aeronaves, Acauã 1 e Acauã 
2, bem como nas operações de prevenção e 
repressão qualificadas realizadas no Estado 
em doze meses. A pandemia afetou também 
nosso próprio efetivo, inclusive com perdas 
irreparáveis de profissionais de cumpriram 
o seu dever mesmo com o risco da própria 
saúde, e mesmo assim fechamos 2020 com 
uma das melhores Taxas de Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLI) na região nordeste 
e da nossa história, na certeza de que, diante 
de todos os obstáculos saímos vitoriosos 
e motivados para o novo desafio de 2021. 

Por fim, agradecemos aos homens e mulheres 
que fazem parte dessas instituições e que 
neste ano que passou, mais que nunca, 
doaram  suas vidas para proteger a sociedade. 
Nosso respeito e gratidão aos que se 
foram, vitimados pelo coronavírus ou no 
combate à violência, e nosso compromisso 
de estar ao lado de cada um e de cada uma 
nesse novo ciclo. Que ele seja abençoado 
com sucesso e saúde para todos nós!

FOLHA DA SEGURANÇA                     5

Para a Segurança Pública da Paraíba, 2020 
foi um ano de alcançar metas com desafios 
em dobro. Porque além de enfrentar a 
criminalidade e salvar vidas – o que já faz parte 
do trabalho de policiais militares, policiais 
civis e bombeiros militares, também tivemos 
a missão de estar, com outros profissionais, 
na linha de frente do combate à Covid- 19.  

Desde março, estamos nas ruas fazendo 
cumprir as determinações das autoridades 
sanitárias, os decretos governamentais, 
impedindo aglomerações e orientando as 
pessoas para proteger toda a sociedade 
desse inimigo invisível. Ao mesmo tempo, nas 
ruas, continuamos agindo diretamente com 
prevenção e repressão à violência, o que resultou 
na apreensão histórica de 4,5 toneladas de 
drogas. Foram entorpecentes que deixaram de 
ser comercializados e consumidos em nosso 
território, preservando a vida e impedindo 
outros crimes relacionados ao tráfico.  Jean Nunes

Secretário de Estado 
da Segurança e da Defesa Social
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Menos drogas circulando nas ruas e menos 
crimes relacionados à comercialização de 
entorpecentes no Estado. Esses foram alguns 
dos resultados obtidos com a apreensão 
histórica de maconha, crack e cocaína, 
realizada pelas forças de Segurança Pública 
da Paraíba em 2020. Ao todo, foram mais de 
4,5 toneladas dessas substâncias, recolhidas 
no trabalho diário e também em operações 
integradas de prevenção e repressão 
qualificadas, que envolveram Polícia Militar, 
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.  
Segundo dados do Núcleo de Análise Criminal 
e Estatística(Nace) da Secretaria da Segurança 
e da Defesa Social (Sesds), em relação a 
2019, o aumento de apreensões foi de 31%, 
em um total de 3,451 toneladas de maconha, 
961 quilos de cocaína e 139 quilos de crack.
Nos últimos dez anos (2011 a 2020), 

foram apreendidas 21,3 toneladas de 
drogas, gerando uma média de 5,8 
quilos de entorpecentes retirados das 
ruas por dia, em municípios paraibanos.  
O secretário da pasta, Jean Nunes, destacou 
que o combate ao tráfico de drogas 
continuou sendo prioridade, mesmo durante 
a pandemia. “Nosso efetivo foi empregado no 
enfrentamento à Covid-19, mas mesmo assim 
conseguimos manter o policiamento nas ruas, 
trabalhando para a redução da criminalidade 
em diversas áreas, entre elas o tráfico que, 
como sabemos, é também gerador de outros 
crimes. A apreensão de entorpecentes foi 
histórica e representa bem o esforço que 
todos nós fizemos em 2020, para manter e 
até intensificar atividades em operações, 
que tiveram bastante sucesso”, frisou.   

Avião apreendido no Aeródromo 
Catolé do Rocha - PB
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A Polícia Militar da Paraíba chegou ao fim 
de 2020 com mais de 2 toneladas de drogas 
apreendidas, em ações de combate ao 
tráfico. Os dados, que são da Coordenadoria 
de Estatística e Avaliação da PMPB, têm por 
base as fichas de ocorrências registradas 
no Centro Integrado de Operações (Ciop) 
e apontam que cerca de 2.400 quilos de 
entorpecentes foram retirados das ruas 
pela instituição, em ações próprias, ou em 
conjunto com as demais Forças de Segurança.  
A ocorrência de maior destaque aconteceu 
em dezembro, no município de Catolé do 
Rocha, sertão do estado. Foram mais de 750 
quilos de cocaína apreendida. A substância foi 
encontrada em um avião que havia pousado 
no aeródromo da cidade. Os entorpecentes 
estavam divididos em tabletes, distribuídos 
em 32 caixas. Quatro pessoas foram presas.  

A droga mais apreendida ainda é a maconha, 
sendo seguida por cocaína e crack. Também 
houve apreensão de skunk – forma concentrada 
de maconha, ecstasy, LSD, entre outras 
substâncias, e desarticulação de diversos 
laboratórios responsáveis pela produção, 
refino, estoque e distribuição das drogas.

A Polícia Civil intensificou as operações 
e trabalhos investigativos para apreender 
entorpecentes e prender suspeitos de cometer 
esse tipo de crime no Estado. Entre os trabalhos 
de destaque está a apreensão de meia 
tonelada de drogas ocorrida em novembro do 
ano passado na cidade de Santa Rita, região 
metropolitana de João Pessoa. O material 
estava estocado em uma casa e era guardado 
por uma mulher presa em flagrante delito. A 
ação foi resultado do trabalho da equipe da 
Delegacia de Repressão a Entorpecente de 
João Pessoa (DRE/JP), que ainda apreendeu 
balanças de precisão e um caderno de 
anotações com contatos de clientes.  

Com apoio da Empresa de Correios e 
Telégrafos e Policia Civil do Acre, a DRE/JP 
também deflagrou a operação “Conexão Acre” 
e desarticulou um esquema de distribuição 
de drogas por meio dos correios. Entre 
outras ações, uma carga de drogas sintéticas 
avaliadas em R$ 1 milhão durante a Operação 
“Buda”: 5 mil comprimidos do tipo ecstasy, 
além de substâncias usadas na fabricação 
do entorpecente, vasta quantia em dinheiro 
e balanças usadas para pesar drogas.  Foi 
a maior apreensão de drogas sintéticas 
ocorrida na Paraíba nos últimos anos.

INVESTIGAÇÕES ESPECIALIZADAS 750 QUILOS DE COCAÍNA APREENDIDOS 
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Em 2020, foram apreendidas na Paraíba 
3.502 armas de fogo. Em 2019 foram 3.754. 
Naquele ano, Estado obteve a quinta maior 
taxa de apreensões de arma de fogo do Brasil 
e a maior do Nordeste, segundo o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 

 
A ação das forças de Segurança Pública da 
Paraíba zerou a ocorrência de roubos a banco 
em 2020. O trabalho, que contou com a ação 
de uma força-tarefa contra assaltos a bancos 
reduziu em 87% os ataques no ano e gerou uma 
redução acumulada de 85% nas explosões 
bancárias desde 2016. As ocorrências 
registradas foram de 13 furtos com explosões 
e três casos de furtos com arrombamento. 

 
Os Crimes Violentos Patrimoniais (CVP) 
tiveram uma queda de 23% nas ocorrências, 
no ano passado. Foram -61% de assaltos 
em transportes coletivos, -7% de roubos 
em residências, -16% de roubos em 
estabelecimentos comerciais, e -25% de 
assaltos a pessoas. De 2018 para 2019 
também houve redução geral, de 36%.  
As duas maiores cidades da Paraíba, João 
Pessoa e Campina Grande, se destacaram na 
redução de CVP. A capital paraibana teve queda 
de 26% em relação a 2019, nas ocorrências em 
geral, e Campina Grande uma redução de 45%.  

O Anuário da Segurança Pública da Paraíba 
2020 é produzido pelo Núcleo de Análise 
Criminal e Estatística da pasta e traz os 
resultados positivos e metas alcançadas pelas 
forças de Segurança do Estado. A divulgação 
faz parte do modelo de transparência 
adotado pelo Programa Paraíba Unida pela 
Paz e possibilita à sociedade acompanhar 
o trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

ANUÁRIO DA SEGURANÇA

PÚBLICA DA PARAÍBA 2020
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Em relação aos homicídios, o trabalho das 
forças de Segurança fez com que o estado 
tivesse em 2020 a 2ª melhor taxa de homicídios 
da década, com número absoluto menor que 
os anos compreendidos de 2009 a 2018. A 
redução é de 4% em relação a 2018 e de 31% 
acumulada em relação a 2011, ano em que foi 
iniciado o Programa Paraíba Unida pela Paz.  
Na capital paraibana, houve o segundo menor 
número de assassinatos dos últimos 20 
anos (taxa de 29,4) e em Campina Grande foi 
mantido o menor número de assassinatos do 
século (54 ocorrências), em todo o ano, assim 
como aconteceu em 2019. Em todo o ano 
de 2020, 56 dos 223 municípios paraibanos 
não registraram assassinatos, sendo que 
32 deles não têm homicídios no biênio.

A Paraíba registrou redução de roubos e 
furtos de carros e motos nos 12 meses do 
ano. O resultado das ações policiais foi 
de menos 20% de ocorrências em geral, 
sendo -38% de furtos de automóveis, -30% 
de furtos de motocicletas, -8% de roubos de 
automóveis e -20% de roubos de motocicletas. 

Ao mesmo tempo, 3.218 veículos 
roubados ou furtados foram recuperados 
por policiais militares e civis, sendo 
devolvidos aos seus proprietários.  
Em 2019, o Estado obteve a oitava menor 
taxa de roubos e furtos de veículos do Brasil 
e a segunda menor do Nordeste, segundo o 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).  

Nos doze meses de 2020, as polícias da 
Paraíba prenderam 16,9 mil pessoas pela 
prática dos mais diversos tipos de crime. 
Entre elas, um total de 2.262 prisões foram por 
crimes graves, como homicídios, latrocínios, 
roubos e cumprimento de mandados de 
prisão. Um total de 10.969 operações 
preventivas também foram realizadas no 
mesmo período e 114 operações repressivas.

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba foi 
responsável pelo salvamento de 2.601 vidas, 
em ocorrências de acidentes graves ou de 
agressões, em todas as regiões do Estado.
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O ano de 2021 começa com um reforço na 
segurança das mulheres e de muitas famílias
nas regiões do Agreste, Brejo e na área 
polarizada por Campina Grande. É que o 
Programa Integrado Patrulha Maria da Penha 
está chegando a 2ª Região Integrada de Pública 
(Reisp), alcançando 34 municípios na Paraíba.

No ano passado, 232 foram mulheres 
acompanhadas pelo programa, que começou 
em agosto de 2019, atuando inicialmente 
na região metropolitana de João Pessoa. 
Para essa expansão, foram capacitados 40 
profissionais, entre eles policiais militares,
policiais civis e profissionais da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade Humana, 
nos meses de novembro e dezembro.

O ‘Estágio de Ações Preventivas – Módulo 
Patrulha Maria da Penha’ capacitou 25
policias militares das unidades da PM de 
Campina Grande, Queimadas, Esperança,
Força Regional e Comando de Policiamento 
Regional I, além do Centro Integrado de
Operações (Ciop). Com a instauração 
das atividades, mulheres vítimas de 
violência e que solicitarem medidas 
protetivas contra seus agressores serão 
acompanhadas por uma rede de atendimento 
multidisciplinar e pela Polícia Militar.

As 80 horas/aulas do estágio, divididas em 12 
disciplinas, capacitaram os profissionais de 
segurança pública nas temáticas de Direitos 
Humanos, Direitos da Mulher, Lei  Maria 
da Penha, ética no  atendimento policial.

 FOLHA DA SEGURANÇA

PATRULHA MARIA DA PENHA

REFORÇA CAMPINA GRANDE E REGIÃO

PATRULHA MARIA DA PENHA

 Desenvolvido pelo Governo do
Estado, com ação conjunta da 

Secretaria da Mulher e da Diversidade 
Humana (Semdh),

Secretaria da Segurança e da Defesa 
Social (Sesds) em parceria com o 
Tribunal de Justiça, o programa  é 

responsável pelo acompanhamento 
de mulheres em situação de violência, 

e que tenham medidas protetivas 
contra os agressores.

Alunos no 'Estágio de Ações 
Preventivas - Módulo Patrulha Maria da Penha'

Concluintes do 'Estágio de Ações 
Preventivas - Módulo Patrulha Maria da Penha'
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A excelência do trabalho desenvolvido pela 
Polícia Civil da Paraíba com o Programa
Mulher Protegida, por meio da Coordenação 
das Delegacias da Mulher no Estado, foi
confirmada e reconhecida com a conquista 
do Prêmio Viva 2020, realizado pelo
Instituto Avon e Revista Marie Claire. A 
delegada Maísa Félix, coordenadora das
Delegacias da Mulher na Paraíba, foi 
homenageada por sua atuação em defesa dos
direitos femininos.

Em sua 3ª edição, o prêmio homenageou 
ações emergenciais de defesa dos direitos das
mulheres, maiores vítimas de violência e 
privações econômicas durante a pandemia e
fora dela. A delegada paraibana concorreu 
na categoria Segurança e Justiça com uma
escrivã de Minas Gerais e uma advogada 
de São Paulo.

Maísa Félix agradeceu ao Governo do 
Estado e à Secretaria da Segurança e Defesa
Social, além de instituições parceiras e todos 
os servidores envolvidos nesse programa,
que trouxe o prêmio à Paraíba. “O prêmio é o 
coroamento do trabalho da Segurança Pública, 
do Programa Paraíba Unida Pela Paz, de toda 
a força policial como a Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba 
e aqui eu faço um registro especial à dedicação 
de todos os profissionais envolvidos em nosso 
trabalho”, disse a delegada, que também 
destacou as parcerias com outras Secretarias 
e instituições para o êxito desse trabalho.

Promovida há três anos pelo 
Instituto Avon e Revista Marie Claire, 

a premiação tem o objetivo de 
reconhecer o trabalho de autoridades 

que atuam em defesa dos direitos 
humanos. Este ano, o Prêmio 

contemplou ações criadas para
combater a violência doméstica, 

que aumentou durante o confinamento
social imposto pela pandemia causada 

pelo Covid-19.

SOBRE O PRÊMIO

Para o secretário da Segurança e Defesa 
Social, Jean Nunes, o prêmio demonstra e
reconhece a atenção e a preocupação do 
Governo do Estado com a Segurança Pública.
“O Governo do Estado, através da Secretaria 
da Segurança e Defesa Social, vem
fortalecendo sua política de enfrentamento 
à violência contra a mulher. Nesse
contexto, estão inseridos a Polícia Civil, a 
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros como
órgãos operativos, e no caso da premiação, 
parabenizamos a Polícia Civil no sentido de
aprimorar cada vez mais as ações 
desse enfrentamento na defesa dos 
direitos das mulheres”, comentou.

PROGRAMA MULHER PROTEGIDA

CONQUISTA PREMIAÇÃO NACIONAL

Canteiro de obras: palestra de 'Prevenção à Violên-
cia Doméstica'  
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A Segurança Pública e a Polícia Militar 
da Paraíba têm uma representante no 
livro “Mulheres Inspiradoras”, produzido 
pelo Centro de Apoio à Criança e ao 
Adolescente (Cendac). A capitã Dayana 
Cruz é uma das personalidades e 
profissionais que integram a publicação, 
que traz um perfil e um pouco da história 
de 32 mulheres que atuam nos Direitos 
Humanos e na educação de gênero na 
Paraíba e no mundo. Ao lado dela, nomes 
conhecidos como Margarida Maria Alves, 
Maria da Penha, Anaíde Beiriz, Patrícia 
Galvão, conhecida como Pagu, e até 
Malala Yousafzai, fazem parte do livro.   
 
Integrante da PM desde o ano de 2007, a 
capitã Dayana tem atuado com Direitos 
Humanos dentro e fora da corporação, 
passando pela coordenação adjunta do 
Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd), alcançando 
escolas, crianças e adolescentes com 
prevenção primária às drogas e cultura 
de paz, além de facilitar o círculo sobre 
cultura de diálogo nas escolas. A 
oficial é hoje comandante da Patrulha 
Maria da Penha no âmbito da PM.   

Capitã PM 
Dayana Cruz

EM 2020,
ESSAS MULHERES 
FORAM RECONHECIDAS 
PELA DEDICAÇÃO 
E O TRABALHO 
DESENVOLVIDOS NAS 
UNIDADES ONDE ATUAM.
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Maísa Félix Ribeiro de Araújo ingressou 
na carreira de Policial Civil há 32 anos 
e iniciou sua atuação com delegada 
no Brejo paraibano, sendo titular de 
várias delegacias distritais, a exemplo 
de Serra da Raiz, Caiçara, Belém e 
Guarabira. Atualmente, é coordenadora 
das Delegacias da Mulher na Paraíba 
(Coordeam), com sede em João Pessoa.
 
No ano passado, a Assembleia 
Legislativa da Paraíba aprovou a 
Resolução 227/20, de autoria da 
deputada Camila Toscano (PSDB), que 
concedeu à delegada o Troféu Mulher 
Cidadã em reconhecimento aos trabalhos 
realizados à frente da Coordeam. 
 
Maísa é pós-graduada em Direito Penal 
e Processual Penal pela Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) e em 
Inteligência Policial pelo Instituto 
Brasileiro de Gestão e Marketing (Unibra). 
Além disso, tem formação em diversos 
cursos, como Segurança de Autoridades 
e Dignatários, promovido pela Academia 
de Polícia Civil (Acadepol) em parceria 
com a SWAT; Curso de Combate ao 
Crime Organizado; Investigação Policial; 
Direitos Humanos; Administração e 
Gerenciamento de Crise; Violência 
contra a Mulher, entre outros.

Delegada de Policia 
Maísa Félix de Araújo

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB) iniciou suas atividades no 
ano de 1917 com o efetivo composto 
apenas por homens. Atualmente, esta 
realidade vem sendo modificada e a 
Corporação já conta com mulheres à 
frente unidades operacionais no Estado. 

A tenente coronel Katty Sabrina do 
Nascimento Silva está há 21 anos no 
Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba 
e hoje comanda o Batalhão de Busca e 
Salvamento (BBS). Ela é uma das pioneiras 
no Estado, compondo o primeiro grupo 
de oficiais mulheres formadas no Curso 
de Formação de Oficiais (CFO). Antes 
de assumir o comando do BBS, esteve 
à frente do Batalhão de Atendimento 
Pré-Hospitalar (Baph) por quatro anos. 

“Assumir a gerência do BBS foi um 
marco na minha vida, um grande 
desafio, pois até então a unidade não 
havia sido gerenciada por uma mulher. 
O Comando da Corporação tem ofertado 
essa oportunidade de colocar mulheres 
para assumir cargos de liderança e 
temos mostrado um trabalho singular, 
com uma visão diferenciada, nos 
destacando em nossas atividades 
e sem deixar a desejar na parte 
operacional”, afirmou a comandante. 

Tenente-Coronel BM 
Katty Sabrina
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MOMENTOS 

DA SEGURANÇA

Formatura Aspirantes a Oficial (04-12)  
A Polícia Militar da Paraíba ganhou mais 31 novos 

aspirantes a oficial. A solenidade de formatura contou 
com a presença do governador João Azevêdo.

Doação de brinquedos BM (24-12)  
Papai Noel diferente. O Mascote do 2° Comando 
Regional de Bombeiro Militar (CRBM), Bombeirix fez a 
distribuição de brinquedos a crianças de comunidades 
carentes de Campina Grande.

Bombeiros Sumé (04-12)
A Companhia do Corpo de Bombeiros de Sumé, no 
Cariri do Estado, recebeu uma viatura autobomba 
tanque. O veículo é utilizado para o combate a 
incêndio e salvamento. 

Eleições 2020 (17-11)
Operação Voto Seguro. As eleições municipais 

ocorreram sem incidentes graves na Paraíba no 
primeiro e no segundo turnos.

Secretário Senasp (23-10)
O secretário de Estado da Segurança 
e da Defesa Social, Jean Nunes, 
representa a Paraíba no “Senasp 
Itinerante”. O evento aconteceu em 
Natal (RN) e reuniu gestores de todos 
os estados do Nordeste. 
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Agente de Investigação (10-10)  
Herói. O agente de investigação Sérgio Ricardo Selva 
salva a vida de um bebê na Delegacia de Atendimento 
à Mulher da Zona Sul de João Pessoa, no bairro do 
Geisel.

Condecoração de Policiais 
Militares em Pocinhos (30-09)

 Reconhecimento. O Secretário de Estado da 
Segurança e Defesa Social, Jean Nunes, condecora 

oito policiais militares do Grupamento Especializado 
de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC), 

que enfrentaram uma quadrilha de ataques a bancos 
na região de Pocinhos, PB.

Primeira Chance (23-09) 
Primeiro emprego. As secretarias da Educação e 
da Segurança realizam posse simbólica dos 50 
estudantes egressos da Rede Estadual de Ensino 
selecionados no Programa Primeira Chance. 
Os estudantes vão atuar no Centro de Integrado de 
Operações (Ciop) e no Instituto de Polícia Científica 
(IPC).

Inauguração IPC/JP (25-09) 
Inaugurada as novas instalações do Instituto de 

Polícia Científica de João Pessoa. O IPC passa a ter 
um dos laboratórios de balística mais modernos do 
país e uma nova Central de Custódia de Vestígios, a 

primeira do Norte/Nordeste a cumprir a legislação 
recomendada pela Lei anticrime. 
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NOVA COMPANHIA EM SUMÉ

AMPLIA AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS

A população do Cariri conta com mais uma 
unidade do Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba em funcionamento. A Companhia de 
Sumé teve suas obras finalizadas no mês de 
outubro do ano passado e passou a atender 
os municípios de Sumé, Amparo, Camalaú, 
São João do Tigre, Caraúbas, Congo, Coxixola, 
Gurjão, Ouro Velho, Parari, São João do Cariri, 
Zabelê, Monteiro, São José dos Cordeiros, 
Serra Branca, Prata e São Sebastião do 
Umbuzeiro, beneficiando diretamente 115 mil 
habitantes das cidades integrantes da 14ª 
Área Integrada de Segurança Pública (Aisp).  

A Companhia atenderá a população por 
meio de seu efetivo, viaturas operacionais e 
administrativas, equipamentos e materiais 
operacionais para ações de combate a 
incêndio, busca e resgate. O investimento 
estadual inclui ainda a disponibilização de 
uma ambulância de resgate e uma viatura de 
combate a incêndio. Os recursos aplicados na 
nova Companhia somam cerca de R$ 345 mil. 

 
A abertura nova unidade foi possível por 
meio de uma ação conjunta entre Governo da 
Paraíba, através da Secretaria da Segurança 
e da Defesa Social e do Corpo de Bombeiros 
Militar, da Prefeitura Municipal de Sumé, 
da Justiça Federal e do Ministério Público 
Federal. A criação de uma unidade do Corpo 
de Bombeiros em Sumé foi uma resposta 
positiva à demanda popular feita através 
do Orçamento Democrático em 2019.

115 mil habitantes serão 
beneficiados pela nova unidade

Visita Técnica à
Companhia do CBMPB em Sumé
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Como forma de reincorporar à sua frota 
viaturas com viabilidade de uso, o Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) buscou 
uma maneira de revitalizar veículos do tipo 
Auto Bomba Tanque (ABT), melhorando 
o desempenho e recuperando itens que 
necessitavam de manutenção. Estima-se que 
por meio do serviço é possível gerar uma 
economia de até 80% para o Estado, comparando-
se com a aquisição de uma viatura ABT nova, 
que custaria de aproximadamente R$ 700 mil.  
 
Através de visitas ao Corpo de Bombeiros 
Militar de Pernambuco, instituição que já 
implementou esse trabalho, foi constatado 
que a revitalização tem se mostrado uma 
ação viável e que, além de aprimorar a frota da 
corporação, ainda gera economia de recursos.   

Na Paraíba, foi identificado que esta é 
uma solução efetiva e então se prosseguiu 
com a assinatura do novo contrato de 
Gestão e Manutenção de Viaturas. Através 
deste serviço, tanto a parte visual do carro 
(pintura, lanternagem e adesivos seguindo 
padronização do CBMPB), como a parte elétrica, 
mecânica e funcional (combate a incêndio), 
passaram pelo processo de recuperação.

REVITALIZAÇÃO DE VIATURAS DO CBMPB

PROMOVE ECONOMIA ACIMA DE MEIO MILHÃO
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'OPERAÇÃO QUEIMADAS'

COMBATE INCÊNDIOS NO SERTÃO
Em virtude do aumento expressivo do número 
de ocorrências tipificadas como ‘incêndio em 
vegetação’, registradas no Sertão do Estado, 
o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB) segue em 2021 com a ‘Operação 
Queimadas’. A ação tem o objetivo de difundir 
orientações através das mídias sociais e de 
veículos de comunicação, além da realização 
de blitzen educativas com a distribuição 
de folders e de palestras voltadas para as 
associações rurais. Os trabalhos continuam 
até a chegada do período de chuvas no Estado. 

O Corpo de Bombeiros aponta que foi 
registrado durante o ano de 2020 um total 
de 795 incêndios desta natureza no Sertão 
da Paraíba. Os meses de maior incidência 
desse tipo de ocorrência foram setembro, 
com 220 casos, e outubro com 234. Segundo 
o coronel Saulo Laurentino, comandante do 
3º Comando Regional de Bombeiro Militar 
(CRBM), a corporação tem buscado evoluir na 
logística e no operacional. “Trabalhamos com 
novas doutrinas e conhecimentos que foram 
adquiridos, a exemplo de militares capacitados 
em corporações coirmãs como o Corpo 
de Bombeiros Militar da Bahia”, destacou.  
 

As condições naturais típicas do semiárido, 
onde são verificadas altas temperaturas, 

aliadas às forças dos ventos, à baixa umidade 
relativa do ar e agravada pela estiagem, 

são fatores que contribuem para o aumento 
dos incêndios. Além dos aspectos naturais, 

práticas que utilizam o fogo para realizar 
a limpeza do terreno e preparação do solo 

contribuem significativamente para os 
incêndios em vegetação. 

A maior parte do fogo é causado pela ação 
humana. Locais que já foram atingidos pelo 
fogo, a exemplo do Pico do Jabre, possuem 
uma mata diferenciada, relevo mais íngreme 

e local de difícil acesso, onde os militares 
necessitam caminhar longas distâncias, 
munidos de bombas costais, por entre a 

vegetação nativa, e fazendo uso de estratégias 
com a utilização do vento e dos aceiros 

naturais para melhor extinguir as chamas. 

Os prejuízos são inúmeros, pois destroem 
a fauna e a flora da região onde habitam 

espécies endêmicas, e ainda o patrimônio 
alheio, afetando também a saúde humana. 

Nestes locais se desenvolvem ainda 
importantes pesquisas científicas.
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Nem só de prevenção e combate ao crime 
foram as ações da Polícia Militar da Paraíba
no ano de 2020. Além do trabalho de prevenção 
à aglomeração de pessoas, para reduzir a 
disseminação da Covid-19, a corporação 
também agiu forte em outra prática: a 
solidariedade.

Para auxiliar as famílias em situação de 
vulnerabilidade, a PMPB se firmou como uma
das instituições mais comprometidas em 
ajudar a população nesse período. Com o apoio 
da própria população e de outros órgãos, doou 
103 toneladas de alimentos em toda a Paraíba. 
As “operações” sociais, que aconteceram nas 
diversas regiões do Estado, levaram também 
produtos de limpeza, brinquedos, roupas e 
calçados para adultos e crianças.

Só na Campanha ‘Somos Solidariedade’, 
capitaneada pelo Governo da Paraíba, a 
Polícia Militar arrecadou e distribuiu mais 
de 65 toneladas de comida e 8 mil itens de 
higiene. A campanha foi lançada no mês 
de maio por meio de uma ação conjunta da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), Casa Militar, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar, em parceria com 
a Arquidiocese da Paraíba.

Já para o fim de ano, a corporação preparou 
a Operação ‘Boas Festas Solidárias’, que 
levou mais de 38,5 toneladas de alimentos 
para comunidades em áreas de risco, na 
Paraíba. Toda a arrecadação foi doada por 
policiais e pela própria população em quartéis 
e companhias da PM, e foram entregues nos 
dias que antecederam o Natal e o Ano Novo. 
Brinquedos foram doados para as crianças. 
Roupas e materiais de higiene também fizeram 
parte dos donativos entregues às famílias.

“Apesar do ano de dificuldades, o povo 
paraibano foi solidário com nossas ações 
e, com o apoio da Polícia Militar e de vários 
órgãos que compõem as Forças de Segurança,
levamos agradecimento e esperança a tantas 
pessoas que estavam em vulnerabilidade. Essa 
é a verdadeira essência da Polícia Solidária”, 
disse o comandante-geral da PM, Coronel 
Euller Chaves.

PMPB DISTRIBUI MAIS DE 100 T

DE ALIMENTOS EM COMUNIDADES

Policia Militar com o apoio da 
população arrecada 103 toneladas de alimentos

Distribuição de alimentos a pessoas
em situaçãode vulnerabilidade social
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Em um ano atípico, em razão dos efeitos do 
novo coronavírus, o Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB) usou a tecnologia 
como aliada para vencer as limitações 
impostas pela pandemia. Além de adotar 
todas as medidas sanitárias estabelecidas 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
o órgão passou a oferecer aos usuários um 
leque maior de atividades no ambiente virtual, 
diminuindo a demanda reprimida de serviços 
considerados de extrema necessidade.  

O sucesso desse esforço foi comprovado 
pelos números apresentados pela Assessoria 
Técnica em Processamento de Dados: de 
janeiro até dezembro de 2020, mais de 970 
mil usuários acessaram o site do órgão. 
Para se ter uma ideia de como os serviços 
prestados de forma virtual chamaram a 
atenção da população usuária do Detran-PB, a 

DETRAN-PB: PORTAL DE SERVIÇOS 

ATINGE MARCA INÉDITA

versão eletrônica do Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV Digital), que 
passou a ser solicitada diretamente no site, teve 
contabilizadas mais de 270 mil impressões. 

O órgão também disponibilizou serviços online 
de emissão da 2ª via da Carteira Nacional de 
Habilitação e da CNH definitiva. Com isso 138 
mil (CNHs) foram emitidas. Os agendamentos 
online permitiram que mais de 800 mil 
veículos fossem emplacados e realizadas 
quase 203 mil vistorias, tudo isso computado 
entre os diversos serviços oferecidos.
 
Outro grande desafio foi a realização de leilões, 
que tiveram que acontecer virtualmente. 
O Detran promoveu, em outubro de 2020, 
dois grandes leilões de veículos. Nos dois 
eventos, foram leiloados 1.260 carros e motos.
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O Trabalho do Grupamento Tático Aéreo (GTA) 
da Sesds foi essencial para o enfrentamento 
aos crimes contra a vida e contra o 
patrimônio no Estado. Com as aeronaves 
Acauã 1 e 2, as equipes estiveram presentes 
em operações de prevenção e repressão 
qualificadas, do litoral ao sertão da Paraíba.  
O GTA realizou 45 ações de janeiro a dezembro 
deste ano, sendo 19 resgates/salvamentos, 
26 apoios a operações integradas e mais 80 
apoios a ocorrências policiais. Os helicópteros,  
modelo Esquilo, somaram 550 horas de voo.

O grupamento conta com 33 integrantes 
e ainda tem um acervo de equipamentos 
dotados para multimissão, a exemplo de 
bambi bucket, para combate a incêndios e 
queimadas; sling, para salvamento em água; 
maca envelope, destinada a operações de 
resgate em altura, local confinado, ribanceiras 
e terrenos de difícil acesso por terra; farol de 
busca, utilizado em operações noturnas de 
busca, localização e apoio à tropa; e cesto 
de resgate de puçá, para resgate de vítimas 
de arrastamento, afogamento e naufrágios.

“Somos responsáveis pelo comando, planejamento, 
coordenação, operacionalização, fiscalização, 

treinamento, segurança, manutenção e controle 
das atividades aéreas, além de apoio às atividades 
de defesa civil e resgate”, explica o comandante do 

grupamento, major PM Carlos Nascimento."  

GRUPAMENTO TÁTICO AÉREO:

RESGATES, SALVAMENTOS E OPERAÇÕES

GTA participou de mais 
de 80 apoios a ocorrências policiais. 
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As eleições municipais de 2020 aconteceram 
sem ocorrências graves do ponto de vista 
da Segurança Pública. Durante os três dias 
da ‘Operação Voto Seguro’, realizada no 
primeiro turno, foram registrados 92 crimes 
eleitorais em 49 dos 223 municípios da 
Paraíba, da sexta-feira, 13 de novembro até 
o domingo, 15. A propaganda irregular (boca 
de urna) e a compra de voto foram os crimes 
eleitorais mais flagrados pelas Forças de 
Segurança na Paraíba. Todo o trabalho foi 
acompanhado pelo secretário da Segurança 
e da Defesa Social, Jean Nunes, o secretário 
executivo, Lamark Donato, pelo comandante 
da Polícia Militar, coronel Euller Chaves, 
pelo comandante do Corpo de Bombeiros 
Militar, coronel Marcelo Araújo, e o delegado 
geral de Polícia Civil, Isaías Gualberto.  

Uma das novidades da Operação Voto Seguro 
das eleições 2020 foi a implantação do 
Comando Eleitoral Tático – Cometa – da Polícia 
Militar, que atuou exclusivamente no combate 
à compra de votos e aglomerações, intervindo, 
sempre que necessário, em situações 
suspeitas e condutas proibidas pela Justiça. 

A Polícia Militar atuou com 4.500 homens 
escalados por dia e 1.417 viaturas (entre 
carros, motos, vans e outros veículos), 
fora o efetivo do policiamento dos bairros, 
que continuou funcionando normalmente. 

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba 
deixou à disposição da Polícia Militar 
um efetivo de 156 homens e mulheres. 
A Polícia Civil disponibilizou 180 equipes 
e mais de 1.300 policiais e 400 veículos, 
que trabalharam diretamente nas eleições 
municipais na área operacional, na gestão 
e nos Centros de Comando e Controle do 
próprio TRE - Tribunal Regional Eleitoral. Nas 
delegacias, foram lavrados 83 procedimentos 
de crimes eleitorais relacionados ao uso de alto 
falantes, amplificadores, comícios e carreatas, 
boca de urna e arregimentação de eleitores, 
corrupção eleitoral, divulgação de propaganda 
e transporte ilegal de eleitores. No segundo 
turno das eleições, que só aconteceram 
em João Pessoa, a Polícia Militar contou 
com 718 Policiais Militares e 221 viaturas 
(entre carros, motos, vans e outros veículos) 
espalhados nos mais de 200 locais de votação.  

OPERAÇÃO VOTO SEGURO: 

ELEIÇÕES 2020

Polícia Militar garante a 
segurança das Eleições Municipais

Secretário Executivo, Lamark Donato, acompanha 
os trabalhos das forças de segurança nas eleições municipais

O planejamento integrado assegurou um pleito sem 
ocorrências graves
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SECRETARIA DE ESTADO 
DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL


