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Heróis. Não há outra palavra para definir o 
que têm sido os profissionais da Segurança 
Pública desde o início da pandemia do 
coronavírus. Além de continuar trabalhando 
no enfrentamento à violência, em suas mais 
variadas formas, esses homens e mulheres 
ainda se colocaram na linha de frente da guerra 
contra a doença, um dos maiores desafios desse 
século, em todo o mundo. Na Paraíba, policiais 
militares, policiais civis, bombeiros militares 
se mantiveram ao lado dos heróis da Saúde, 
atuando na conscientização da sociedade, 
em barreiras sanitárias, nos atendimentos em 
suas unidades, se desdobrando para estarem 
ao lado da população, pessoalmente ou em 
atendimentos virtuais. O mais importante foi 
não parar, porque não podemos parar.  

Diante disso, a 4ª edição da nossa revista 
não poderia ter outro foco senão a atuação 
das Forças de Segurança paraibanas no 
enfrentamento à Covid-19. Na batalha contra 
o vírus, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros Militar e Departamento de 
Trânsito da Paraíba (Detran) se organizaram 
para preservar a saúde dos seus integrantes, 
tomando medidas como o afastamento dos 
profissionais do grupo de risco, disponibilização 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
para quem continuou trabalhando, acesso à 
gestão e controle de eventuais sintomas, para 
que houvesse o menor risco possível para 
todos. Os órgãos operativos se reinventaram, 
utilizando a tecnologia como meio de atender 
ao público, criar canais de acesso e garantir 
o atendimento à população. O Policiamento 
Musical Solidário inovou, levando leveza e 
esperança ao povo paraibano.  

A COVID-19
TODOS CONTRA

Nesse período, em meio a tantos riscos e 
condições adversas, também obtivemos 
significativos resultados contra o crime: no 
1º semestre de 2020, continuamos realizando 
operações policiais de prevenção e repressão 
qualificadas, prisões de interesse estratégico, 
alcançamos redução em diversos índices 
criminais, além de uma grande quantidade de 
armas e drogas apreendidas. Em relação aos 
crimes contra a vida, apesar de não chegarmos 
a uma redução no comparativo geral com 
o 1º semestre de 2019, 10 Áreas Integradas 
de Segurança Pública conseguiram sim bater 
meta na queda de registros, fazendo jus ao 
Prêmio Paraíba Unida pela Paz.  

Por fim, nessa guerra injusta, não podemos 
deixar de registrar tantas perdas irreparáveis: 
familiares, amigos, pessoas queridas, 
infectados e mortos pelo coronavírus. Entre 
eles, policiais, bombeiros, um médico do 
Detran e policiais penais que se foram cedo 
demais, por se manterem fiéis ao lema de 
exercerem suas atividades com o risco da 
própria vida. Que em nome deles, e de todas 
as vítimas da Covid-19, sigamos com nosso 
trabalho. Para mim, é uma honra estar com a 
Segurança Pública da Paraíba nesse front. 

Jean Nunes
Secretário de Estado 

da Segurança e da Defesa Social
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1º SEMESTRE TEM REDUÇÃO DE ROUBOS 

E AUMENTO NA APREENSÃO DE DROGAS

Mesmo durante a pandemia do coronavírus, 
policiais militares, policiais civis e bombeiros 
militares continuaram trabalhando, na linha 
de frente do enfrentamento à violência. O 
resultado é que, nos primeiros seis meses do 
ano, um total de 3 mil operações de prevenção 
e repressão qualificadas foram realizadas,  
tendo como consequência a redução de 
ataques a bancos, de roubos, aumento na 
quantidade de drogas apreendidas e mais de 
1.600 armas de fogo retiradas  das ruas. Os 
números estão apresentados em relatório 
do Núcleo de Análise Criminal e Estatística 
(Nace) da Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social (Sesds), que também traz dados 
de assassinatos registrados no Estado, de 
janeiro a junho, e o comparativo com períodos 
anteriores. 

Os Crimes contra Instituições Bancárias (Ciban) 
tiveram uma queda de 53% nesses meses. 
Foram 19 ocorrências de janeiro a junho do 
ano passado contra nove no mesmo período 
de 2020. Os Crimes Violentos Patrimoniais 
também tiveram redução na Paraíba. 

Além disso, 1.769 veículos roubados ou 
furtados foram recuperados e devolvidos aos 
seus proprietários no 1º semestre.  

O relatório ainda afirma que no período as 
ocorrências sofreram queda de 23%, sendo 
menos 24% de roubos a pessoa, menos 14% 
de roubos estabelecimentos comerciais, 
menos 67% de roubos a transportes coletivos 
e menos 2% de roubos em residências.

As ações policiais contra o porte e a posse 
ilegal de armas de fogo resultaram na 
apreensão de 1.656 espingardas, revólveres e 
pistolas, entre outros armamentos, de janeiro 
a junho deste ano. Nos mesmos meses, quase 
1.300 quilos de entorpecentes foram retirados 
das ruas: 1.205,9 quilos de maconha, 39,4 
quilos de crack e 46,5 quilos de cocaína, que 
deixaram de ser comercializados na Paraíba.  

roubos em geral e a pessoas
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CRIMES CONTRA A VIDA

Os seis primeiros meses de 2020 se 
consolidaram como o segundo melhor 
semestre no que se refere à redução de crimes 
contra a vida, desde 2011, ano de criação do 
Programa Paraíba Unida pela Paz. De acordo 
com relatório da Sesds, foram 566 casos de 
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) 
contabilizados de janeiro a junho deste ano, 
não havendo redução em relação ao mesmo 
período de 2019.  “Contudo, isso significa uma 
redução de 7% no comparativo com 2018, 25% 
em relação a 2015 e 33% em relação a 2011. 
Acreditamos no trabalho dos nossos órgãos 
operativos para reverter incidência neste 1º 
semestre e dar continuidade à redução anual 
que alcançamos desde 2012, sendo a Paraíba 
o único estado do Brasil com essa trajetória de 
queda por oito anos consecutivos”, destaca o 
secretário da Segurança e da Defesa Social, 
Jean Nunes.  

Ainda segundo o documento, assim como 
em outros estados, a pandemia também teve 
impactos na segurança: o mês de abril, de 
crescimento mais acentuado da doença no 
Estado, foi o mês com o maior aumento em 
relação ao ano anterior. O cenário foi revertido 
nos meses de maio e junho, que voltaram a 
apresentar quantidades de CVLI próximas à 
média, abaixo de 100 casos por mês.
 
Os casos de feminicídios somaram 15 
ocorrências em 2020, dois a menos do que o 
número contabilizado no mesmo período do 
ano passado. Já os assassinatos com vítimas 
do sexo feminino totalizaram 46 registros no 
semestre.  

Já as operações realizadas resultaram 
em 8.223 prisões em território paraibano 
no 1º semestre deste ano. Dessas, 1.225 
se caracterizam de interesse estratégico, 
abrangendo cumprimento de mandados de 
prisão, prisões de acusados de roubos em 
geral, roubos de carros, roubos a banco e 
assassinatos

SOCORROS E RESGATES

O trabalho do Corpo de Bombeiros Militar 
totalizou 56 vidas salvas no socorro de 
vítimas de tentativa de assassinatos. Além 
disso, 1.097 pessoas foram resgatadas pelos 
bombeiros militares em casos de acidentes de 
trânsito, que chegaram a uma redução de 13% 
no 1º semestre deste ano (285 ocorrências 
contra 355 em 2019).
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Sargento Mateus Porto do CBMPB 
obtém 1º lugar em Curso de Tripulante 
Operacional realizado pelo CBMMG

Secretário-Executivo na primeira 
reunião de 2020 do Colégio Nacional 
de Secretários de Segurança Pública 

(Consesp) em Águas Claras - DF

Integrantes do Grupamento Tático Aéreo 
(GTA) da Sesds participam do Curso de 
Salvamento Veicular, promovido pelo 
CBMPB

Evento promovido pela Polícia Civil da 
Paraíba discute Pacote Anticrime e nova 
Lei de Abuso de Autoridade

Servidores da Corregedoria Geral, 
Ouvidoria Geral e das corregedorias 
dos órgãos da Segurança participam de 
treinamento para uso de equipamentos 
de radiocomunicação digital

MOMENTOS DA SEGURANÇA

22 DE JANEIRO

31 DE JANEIRO

11 DE FEVEREIRO

15 DE JANEIRO

27 DE JANEIRO



Policiais e bombeiros militares recebem 
treinamento para uso de equipamentos 
de radiocomunicação digital

Webnário promovido pela Polícia Civil da 
Paraíba com o tema “Diálogos sobre violência 

contra mulheres em tempo de pandemia”

Live São João Solidário realizada 
pela Polícia Militar da Paraíba nas 
plataformas digitais

Live  São João Pedro realizada 
pelo Corpo de Bombeiros Militar da 

Paraíba nas plataformas digitais em 
comemoração ao Dia do Bombeiro 

Brasileiro
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13 DE FEVEREIRO

5 DE JUNHO

21 DE JUNHO

28 DE JUNHO
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Distanciamento e isolamento social estão 
fazendo parte da vida das pessoas da Paraíba 
nos meses de pandemia da Covid-19. Se 
os pedidos das autoridades eram para a 
permanência das famílias em seus lares, 
a Polícia Militar encontrou uma forma de 
alcançar ainda mais as pessoas nesse 
momento de dificuldade. A solução? Unir 
música, resgatar as tradições populares, e aliar 
com a participação de jovens, adultos e idosos 
através da tecnologia das redes sociais.  

O projeto do Policiamento Musical Solidário 
(PMS), foi idealizado pelo comandante-geral 
da PM, coronel Euller Chaves, e ocupou as ruas 
de várias cidades da Paraíba, de modo móvel 
ou fixo, levando músicas para moradores 
que estavam isolados em seus lares, em 
casas ou apartamentos. As apresentações 
aconteceram da região metropolitana de João 
Pessoa até o Sertão, levando mensagens de 
alegria, esperança e perseverança. 

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA LEVA MÚSICA

À POPULAÇÃO DURANTE ISOLAMENTO 

TECNOLOGIA 
COMO ALIADA

Quem não acompanhou as apresentações ‘ao 
vivo’, da janela de casa, ou das varandas dos 
apartamentos, pode contar com um aliado 

poderoso: as redes sociais da PM. Os perfis de 
Instagram e Facebook da instituição foram os 
‘pontos de encontro’ digitais, para animar um 

público cada vez maior, que conferiu os acordes e 
notas de mais um projeto exitoso da corporação.

Q @pmpboficial
E PMPBOFICIAL
M PMPB OFICIAL

Policiais militares do Quadro de Música da 
corporação desfilaram em ruas e avenidas, com 
instrumentos musicais e muita descontração 
nas notas e acordes. O repertório dessa 
“missão” era diverso, mas sempre ressaltava 
as tradições regionais e compositores 
paraibanos, reforçando os pedidos de cuidado 
com a saúde durante a pandemia. Ao mesmo 
tempo, a segurança na área também era 
fortalecida com a intensificação das rondas 
e abordagens pelas viaturas dos quadrantes 
preventivos. 

SIGA VOCÊ TAMBÉM

Foto: Márcio Gomes
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'OPERAÇÃO PREVINA-SE' E AÇÃO CONTRA FOGUEIRAS

REFORÇAM CUMPRIMENTO DE DECRETOS

Desde o mês de março, a Polícia Militar esteve 
no apoio aos órgãos de Saúde e Vigilância 
Sanitária em rodovias que ligam as divisas 
da Paraíba aos estados vizinhos, durante 
a realização das barreiras. Além disso, foi 
criada a ‘Operação Previna-se’, que mobilizou 
o efetivo da instituição e teve como objetivo 
fazer cumprir os decretos governamentais 
vigentes em território paraibano, impedindo 
aglomerações de pessoas e alertando sobre o 
uso de máscaras e álcool em gel, itens que se 
tornaram obrigatórios durante a pandemia.  

As operações ‘São João e São Pedro Sem 
Fogueiras’ combateram 110 fogueiras durante 
as vésperas e dias festivos em toda a Paraíba. 
A ação contou com a atuação conjunta do 
Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), da 
Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) e do Corpo de Bombeiros 
Militar, no cumprimento da Lei Estadual nº 
11.711. O dispositivo legal proíbe fogueiras 
nos espaços urbanos, durante o período de 
pandemia, inclusive com previsão de multa 
para quem desobedecer. O objetivo foi evitar os 
prejuízos causados pela fumaça das fogueiras 
à saúde da população, principalmente para as 
pessoas que têm doenças respiratórias e são 
do grupo de risco da Covid-19.  

No São João, a operação ainda contribuiu para 
a redução de 75% do número de pacientes 
vítimas de queimaduras que deram entrada 
nos Hospitais de Emergência e Traumas de 
João Pessoa e Campina Grande. Foram 17 
casos a menos em Campina Grande (cinco no 
São João deste ano contra 22 do ano passado) 
e 13 casos a menos na capital (cinco no São 
João deste ano contra 18 do ano passado), 
segundo dados desses hospitais.  

PATRULHA
MARIA DA PENHA  

A proteção às mulheres vítimas de 
violência também foi prioridade, com a 
formação de plantões das equipes que 
atuam no Programa Integrado Patrulha 

Maria da Penha (PMP). A ampliação 
do serviço fiscalizou o cumprimento 

de medidas protetivas, durante o 
período de isolamento social. Ao todo, 
mais de 200 mulheres permaneceram 

acompanhadas pela PMPB. 

Foto: Wagner Varela



12                   FOLHA DA SEGURANÇA

DELEGACIA ONLINE : POPULAÇÃO PROTEGIDA

COM AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS
ATENDIMENTO

PRESENCIAL

O delegado geral da Polícia Civil da 
Paraíba, Isaías Gualberto, explica que, 

nas situações em que há crimes graves 
e urgentes, o atendimento continua 
sendo feito de forma presencial, nas 

delegacias físicas.  

“Policiais continuam de plantão para 
atender, por exemplo, os casos de 

morte e que necessitem da remoção de 
cadáveres, de violência doméstica e de 
crimes contra crianças e adolescentes, 
estupros, cárcere privado, sequestros, 

roubo e furto de veículos, cumprimento 
de ordens judiciais e prisões em 
flagrante delito e apreensão de 

adolescentes infratores”, declara. 

OCORRÊNCIAS EM NÚMEROS - Somente no 
mês de maio, foram registrados 9.252 boletins 
pela Delegacia Online. A média foi de 298 
boletins por dia. O número é quase três vezes 
maior em relação aos 3.331 casos durante todo 
o mês de janeiro de 2020, quando a pandemia 
ainda não havia chegado à Paraíba. Entre 
os casos de maior destaque estão extravio 
de documentos e objetos (730), acidente de 
trânsito sem vítima (110) e furto (269).  

O cidadão pode registrar situações simples, 
que não necessitem de perícias ou intervenção 
rápida da polícia, pelo endereço eletrônico  
www.delegaciaonline.gov.br. O documento é 
validado por uma equipe de policiais civis e 
os casos que necessitam de ser investigados 
são encaminhados para as delegacias 
responsáveis. A certidão do registro da 
ocorrência é enviada para o e-mail informado 
pelo solicitante.  

IPC ADAPTA ATIVIDADES
 

 A necessidade do serviço e o compromisso 
em atender à população fizeram com que 

o Instituto de Polícia Científica (IPC) da 
Polícia Civil da Paraíba também adotasse 
medidas especiais para não interromper 

os trabalhos durante a pandemia da 
Covid-19 e o isolamento social. Continuaram 

funcionando presencialmente os setores 
de perícias externas e medicina legal, além 
dos Laboratórios Forenses. Os serviços de 
emissão de Carteiras de Identidade (RG) e 
Certidão de Antecedentes Criminais foram 

mantidos, com condições especiais, nos casos 
comprovadamente urgentes.

A Polícia Civil da Paraíba ampliou os 
serviços da Delegacia Online, para permitir que 
a população solicite Boletins de Ocorrência 
(BO) sem sair de casa. A medida está em 
vigor desde março deste ano e foi adotada 
para proteger policiais e usuários do novo 
Coronavírus (Covid-19). O serviço passou a 
abranger registro de BO emergencial, que 
normalmente seria feito de forma presencial; 
violência doméstica contra a mulher, nos 
casos sem violência física ou sexual, como 
ameaça, injúria, calúnia e difamação; e fatos 
atípicos, a exemplo de abandono de lar, 
bloqueio de veículos e desacordos comerciais, 
entre outras ocorrências.  
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DETRAN SE DESTACA COM SERVIÇOS

POLÍCIA CIVIL MANTÉM ATENDIMENTO A MULHERES

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DURANTE PANDEMIA 

Com uma criança nos braços e bolsas cheias 
de roupas, uma dona de casa de 30 anos chega 
à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) 
da zona sul de João Pessoa.  Era manhã de 
segunda-feira, 8 de junho 2020. O olhar triste da 
mãe e o choro da criança, que não se acalmava 
nem mesmo com o aconchego do abraço, 
pareciam indicar a situação de violência 
que castigava as duas. Vítimas de violência 
doméstica, mãe e filha foram acolhidas pela 
equipe de policiais civis que permaneciam 
de plantão na unidade policial especializada 
durante a pandemia da Covid-19, preparados 
para atender a população.    

A Polícia Civil também promoveu trabalhos 
de conscientização nas redes sociais e 

veículos de comunicação para incentivar a 
população a denunciar os casos de violência 

doméstica. A corporação ainda realizou 
um webnário (seminário pela internet), 

com a presença de vários especialistas e 
pesquisadores nessa área, para debater as 

formas de prevenção e combate às diversas 
formas de agressões cometidas contra 

mulheres.  

Com o tema: “Diálogos sobre violência 
contra mulheres em tempo de pandemia”, 

o evento virtual foi direcionado para  
bombeiros e policiais da Paraíba. Cerca de 

200 pessoas participaram das palestras 
online. Segundo a delegada geral adjunta 
da Polícia Civil, Cassandra Guimarães, o 

webnário foi uma importante ferramenta no 
combate à violência doméstica. 
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Na quarentena, denúncias mais graves e que 
necessitaram de rápida intervenção da polícia 
continuaram sendo atendidas pelas equipes 
de plantão das Delegacias da Mulher.  Segundo 
a delegada Maísa Félix, coordenadora das 
Delegacias da Mulher no Estado, a violência 
doméstica não parou de acontecer durante o 
isolamento social. “Por isso, nossa prioridade 
foi manter o atendimento presencial do litoral 
ao sertão e ainda estendê-lo para a modalidade 
online nos casos sem alta gravidade e que não 
necessitam de perícias, a exemplo de injúrias, 
ameaças e calúnias.

A Delegacia Online ainda disponibilizou a 
solicitação de medidas protetivas para que o 
agressor seja obrigado pela Justiça a manter 
distância da vítima”, explicou, acrescentando 
que o enfrentamento à violência doméstica na 
Paraíba acontece por meio de uma rede que 
integra Secretaria da Segurança e da Defesa 
Social, Secretaria da Mulher e da Diversidade 
Humana, Tribunal de Justiça e Ministério 
Público. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
NÚMEROS NA QUARENTENA

409 Boletins Online 

760 Medidas Protetivas presenciais 

258 Medidas Protetivas online 

Delegada Renata Matias em atendimento presencial

757 Procedimentos instaurados em delegacias 
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A chegada de um inimigo invisível levou as 
Forças de Segurança da Paraíba a realizarem 
uma série de ações para proteger ainda mais 
a vida das pessoas. Enquanto a população 
tomou cuidados para combater a Covid-19 
em suas casas, a Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social (Sesds), por meio da Polícia 
Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros 
Militar e do Departamento de Trânsito da 
Paraíba, se uniu a outros órgãos estaduais e 
municipais, fortalecendo a conscientização da 
sociedade e resguardando o cumprimento de 
medidas preventivas para a saúde de todos. 

Entre as atividades executadas, estiveram a 
realização de barreiras sanitárias, operações 
qualificadas de prevenção, uso da tecnologia 
para facilitar o acesso dos serviços pelos 
cidadãos, divulgação de material educativo 
nas redes sociais. Todas as instituições 
tomaram os devidos cuidados também para 
a proteção de seus efetivos, distribuindo 
Equipamentos de Proteção Individual, como 
máscaras, protetores faciais, álcool 70% e 
luvas, e realizando sanitização dos ambientes 
de trabalho e de atendimento ao público. 

SEGURANÇA UNE FORÇAS 
NO COMBATE À COVID-19 POLÍCIA CIVIL 

Os serviços realizados pela Polícia Civil foram 
mantidos em plantões centralizados, sendo 
ampliada a possibilidade de atendimento 
online, para registro de ocorrências. As 
dependências dos prédios, delegacias ou 
setores administrativos, passaram por um rígido 
controle diário de higienização para proteger 
os servidores e o público. A disponibilidade de 
álcool em gel 70% e obrigatoriedade do uso 
de máscaras por servidores que precisam ir 
até as delegacias e setores administrativos 
foram algumas ações determinadas pela 
Delegacia Geral durante a pandemia.

Além de todas as precauções tomadas desde 
que foi decretado o isolamento social por 
causa da pandemia da Covid-19, a higienização 
foi ainda mais reforçada quando a instituição 
contratou uma empresa especializada 
no serviço de sanitização de ambientes. 

Foto: Marco Pimentel
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Aliando a prevenção com o enfrentamento 
direto à Covid-19, o Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB) vem executando trabalhos 
em diversas frentes junto à população. 
Buscando disseminar informes preventivos, a 
corporação criou uma aba exclusiva em www.
bombeiros.pb.gov.br, que reúne os protocolos 
utilizados, dicas, além de mídias e vídeos 
produzidos com profissionais especializados, 
contando ainda com a divulgação do 
News Fast Covid, um novo protocolo de 
atendimento e triagem desenvolvido por 
vários órgãos em conjunto com o CBMPB. 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

de automóveis, elas foram dispostas para 
alcançar principalmente aqueles que se 
deslocavam entre municípios e nas divisas. 
Nesses locais, os bombeiros promovem a 
desinfecção dos pneus, maçanetas e puxadores 
das portas de todos os veículos e verificar 
a temperatura corporal dos condutores e 
passageiros de todos os veículos, observando se 
há sintomas de infecção pelo novo coronavírus.  

Devidamente protegidos, os militares abordam 
os veículos e realizam a sanitização, diminuindo 
a circulação do vírus e a probabilidade 
de contágio. Pessoas com sintomas e 
suspeitas de estarem com a doença recebem 
imediatamente máscaras cirúrgicas e são 
orientadas a cumprir quarentena por 14 dias.

Além da atuação junto à Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa), monitorando 
passageiros que desembarcaram no aeroporto 
Castro Pinto, e também na rodoviária de 
João Pessoa, Guarabira, Campina Grande, 
Patos e Cajazeiras, e terminal hidroviário 
de Cabedelo, os bombeiros militares 
estiveram presentes em barreiras sanitárias 
que aconteceram em todo Estado, em uma 
parceria que contou também com a Polícia 
Rodoviária Federal, Departamento de Estradas 
e Rodagens (DER) e a Secretaria de Saúde. 

As barreiras foram iniciadas em 25 março 
de 2020, com caráter permanente e duração 
condicionada à Situação de Emergência. 
Em pontos estratégicos com maior fluxo 

Com o objetivo de padronizar o atendimento às 
vítimas da Covid-19, preservando ao máximo o 
efetivo, bombeiros ainda participaram de uma 
capacitação ministrada pela Marinha do Brasil. 
Tal experiência foi compartilhada em meio à 
tropa e ainda estendida a outros órgãos de 
saúde dos municípios. Militares que atuam na 
linha de frente em viaturas do tipo Auto Resgate 
(AR), atendendo casos de Covid-19, passaram 
a colocar em prática o conhecimento adquirido. 
Como resultado, o 4º Batalhão de Bombeiro 
Militar, sediado em Patos e pertencente ao 
3° Comando Regional de Bombeiro Militar 
(CRBM), passou a contar com cenário 
específico de desinfecção dos militares e das 
viaturas, respeitando as zonas de desinfeção 
preconizadas nos protocolos internacionais.

Foto: Marco Pimentel
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POLÍCIA MILITAR  

Os policiais militares que apresentaram algum 
sintoma da doença foram encaminhados 
para a testagem rápida no Hospital General 
Edson Ramalho. As testagens contemplaram 
também integrantes do Corpo de Bombeiros 
Militar, da Polícia Penal, da Polícia Civil e Sesds  

 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

PELOS BOMBEIROS MILITARES: 

- Termômetro digital de testa; 
- Oxímetro de dedo; 
- Kit de testagem rápida para Covid-19; 
- Veículo auto resgate (tipo ii); 
- Macacão de proteção química; 
- Máscara respiradora pff2/n95; 
- Touca descartável; 
- Avental cirúrgico em tecido trilaminado SMS; 
- Óculos para uso em área hospitalar; 
- Kits de testagem rápida para Covid-19; 
- Ressuscitador manual descartável; 
- Protetores Faciais tipo Face Shields. 

A Polícia Militar tem atuado na prevenção e no 
combate à disseminação do coronavírus entre 
os membros da corporação. A instituição 
foi pioneira com o serviço de telemedicina, 
em que policiais são atendidos pela equipe 
do Quadro da Saúde da corporação, com 
sistema de videochamadas, facilitando no 
tratamento e nas orientações para combater 
e minimizar os riscos do coronavírus. Sem 
precisar sair do local onde está, o policial com 
suspeitas da doença, ou com o diagnóstico 
confirmado, recebe acompanhamento e 
orientações no tratamento da doença. 

A PM também realizou entrega de máscaras 
e álcool para o efetivo, e adotou uma 
série de procedimentos que reduziram as 
aglomerações internas, como reuniões, 
solenidades, formaturas, e aulas nos centros 
de formação, atividades que foram vetadas 
durante o período. Novos procedimentos 
policiais durante a abordagem e ações 
ostensivas foram colocados em prática 
visando o distanciamento, bem como foi 
intensificada a limpeza de viaturas e locais 
de trabalho. As ações fazem parte da 
“Operação Previna-se” e são acompanhadas 
por uma comissão temporária criada para 
o enfrentamento à pandemia da Covid-19. 

A soldado Maria dá exemplo, usando mascara
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Uma parceria entre a Segurança e a Secretaria 
de Administração Penitenciária (Seap) garantiu 
que parte da produção de máscaras, realizadas 
por reeducandas da Penitenciária Feminina 
‘Maria Júlia Maranhão’, fosse destinada a 
policiais militares, policiais civis e bombeiros 
militares, além de outros profissionais do 
Sistema de Segurança Pública no Estado.
 
Os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) de polipropileno seguiram os padrões 
estabelecidos pela Resolução de Diretoria 
Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Nacional (Anvisa) – RDC nº 356/2020, 
publicada no Diário Oficial da União, em 
virtude da emergência de saúde pública 
internacional relacionada ao Sars-CoV-2. 

No início da pandemia, o Departamento 
Estadual de Trânsito da Paraíba se preparou 
para oferecer o maior número possível de 
serviços por meio da internet. Com o acesso 
online, o cidadão pode solicitar a emissão de 
documentos, transferências, e liberações, por 
exemplo. As ações externas não deixaram 
de acontecer, pois houve a presença dos 
agentes de trânsito nas barreiras preventivas 
realizadas pelo Governo do Estado, 
agindo de forma educativa, orientando 
sobre os decretos e circulação irregular.  
 
Na volta aos trabalhos presenciais por 
agendamento, no mês de junho, todos os 
cuidados foram tomados no que se refere à 
higienização dos ambientes, ao respeito à 
distância mínima entre os usuários, e à segurança 
dos colaboradores, com a disponibilização 
de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), obrigatoriedade de uso de máscaras e 
divisórias de acrílico entre atendentes e público.

SESDS 

DETRAN 

Foto: Ascom CBMPB
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Para os profissionais da Segurança Pública, 
continuar exercendo suas atividades em 
meio à pandemia do novo coronavírus está 
sendo o cumprimento de uma missão. Afinal, 
policiais militares, policiais civis, bombeiros 
militares e agentes de trânsito permaneceram 
nas ruas, lidando diretamente com o perigo 
de contaminação da doença e adaptando 
as práticas existentes à nova realidade, 

O soldado da Polícia Militar da Paraíba, Milton 
Pessoa Lavor, 36 anos, relata muito bem o que 
é vivenciar essa nova realidade da perspectiva 
do policial, que normalmente está associada 
com o risco. Lotado no Grupamento da Força 
Regional Metropolitana (CPRM) e com 8 
anos e 10 meses de serviços prestados à 
instituição, ele afirma: “É sempre a nossa vida, 
a nossa saúde e a nossa integridade que está 
em jogo”. Contudo, não deixa de citar que, 
com chegada da pandemia, também passou 
a existir o estresse relacionado aos cuidados 
com a família, que agora está envolvida, 
sendo este um fator muito desgastante. 

Mesmo assim, Lavor deixa claro que a 
conjuntura que alia dever e riscos não abala 
sua positividade no exercício da profissão. “A 
motivação está no cerne da atividade policial. 
Ser uma das pedras fundamentais na construção 
da sociedade que almejo para a minha família, 
amigos e companheiros, é o combustível diário 
que preciso. A Covid-19 é mais um inimigo e 
lutaremos, pela vida e pela paz. Então, vencer 
é a única opção temos agora”, diz o militar.  

Leonardo Francelino dos Santos, 45, é agente 
de trânsito e permanece trabalhando, desde 
março, quando se iniciou o isolamento social. 
Com sete anos no setor de policiamento e 
fiscalização de trânsito do Detran, ele diz 
ser gratificante saber que sua atividade é 
fundamental para a vida de outras pessoas, 
apesar do risco. “Sempre que estamos nas 
ruas, estamos evitando que, de alguma forma, 
alguém seja vitimado. Mais do que nunca, 
precisamos valorizar a vida. Se todos tiveram 
medo do que era imprevisível, por que então 
não respeitar o que é previsível e letal à vida, 
quando falamos em ocorrências de trânsito?”, 
questiona, afirmando o quanto se identifica 
com o trabalho externo de fiscalização.
  
Sobre as perspectivas do que está sendo 
chamado de ‘novo normal’ (modo de viver das 
pessoas durante e após a pandemia), o agente 
de trânsito é otimista. “São bem melhores, pois 
estaremos mais maduros diante dos fatos e mais 
conscientes com os cuidados com segurança 
e desempenho da função”, pontua Leonardo.  

MISSÃO NA LINHA DE FRENTE
tanto para enfrentamento à violência quanto 
para a conscientização da população.  
Como seres humanos, que também são 
pais, mães, filhos e filhas, eles tiveram que 
enfrentar desafios, que incluíram muitas vezes 
o afastamento da família e a preocupação com 
perigo eminente de contágio. Tudo superado 
pela consciência do papel que desempenham 
na sociedade, como promotores da paz social.  
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Há 14 anos na Polícia Civil, o agente de 
investigação Jorge Luiz Oliveira, 44, reforça 
que escolheu a sua profissão porque acredita 
que tem algo de bom para oferecer à sociedade. 
“Sem o trabalho da segurança, a engrenagem 
não roda. Estamos prontos para as mudanças 
de concepção das nossas atividades e me 
sinto preparado e motivado para fazer meu 
trabalho bem feito, atuando no combate 
à Covid-19 no âmbito da minha atividade, 
que está ligada ao transporte de presos 
para a audiência de custódia”, diz o policial.  

Quando fala daqueles que foram vítimas 
da doença, Jorge revela o que está sendo 
a face mais desafiadora da pandemia. “A 
perda de pessoas próximas, que faleceram de 
coronavírus, é a situação mais difícil. A gente 
vê amigos, familiares, colegas de trabalho 
morrendo por conta da doença. É o mais 
complicado. Mas eu creio que a sociedade 
está consciente da gravidade da doença e 
os serviços prestados pela Polícia Civil têm 
que continuar, com as delegacias voltando às 
atividades, com os devidos cuidados e afastando 
os servidores que fazem parte do grupo de 
risco”, ressalta o agente de investigação.  

“Atuo mantendo o cuidado e usando os EPIs. 
Sei que iremos vencer e que passaremos 
por isso (...) Temos uma profissão que está 
em contato direto com a população, fazendo 
transportes dos infectados e atendendo as 
demais ocorrências, que não deixaram de 
existir devido à pandemia. Quando todos estão 
correndo de um sinistro, os bombeiros estão 
entrando nele”, relata a soldado Lívia de Araújo 
Barros, 33, que trabalha há 8 anos e 10 meses 
no Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.  

Lotada no Batalhão de Atendimento Pré-
Hospitalar, ela testou positivo para o 
coronavírus e perdeu um colega de trabalho 
para a doença. “Isso me marcou e foi um 
misto de sentimentos. Passei a valorizar 
ainda mais os momentos vividos com cada 
amigo, parente e colegas, como se fosse 
o último. Somos vistos como heróis, mas 
somos humanos: sentimos cada perda, porém 
precisamos seguir em frente como todos que 
também perderam alguém”, conta, reforçando 
que sua fé a fortalece todas as manhãs.
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Uma das importantes atividades dos 
bombeiros militares é orientar a população 
acerca dos cuidados com os acidentes 
domésticos. Durante os primeiros meses 
de pandemia do coronavírus, quando as 
pessoas tiveram que ficar em casa, a atuação 
desses profissionais fez a diferença para que 
ocorrências fossem evitadas. 

BOMBEIROS MILITARES DÃO DICAS

PARA 'FICAR EM CASA' SEM ACIDENTES
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QUARTO
 
Escolha os brinquedos de 
acordo com a faixa etária 
indicada e os que possuem 
selo do Inmetro. No berço, 
não coloque almofadas, 
travesseiros, lençóis soltos 
ou itens que o bebê possa vir 
a se sufocar. Instale telas de 
proteção em todas as janelas.  

SALA

Fixe protetores de quinas nas 
mesas e em móveis com pontas. 
Ao utilizar tapetes, opte pelos 
antiderrapantes, evitando quedas. 
Instale protetores nas tomadas da 
casa. Substitua fios desencapados.  
Não permita que crianças 
manuseiem eletroeletrônicos, que 
devem ser retirados da tomada 
após o uso. 

 A corporação elaborou uma lista de cuidados 
que orientaram quem esteve em isolamento 
social nesse período e que também são 
essenciais no dia-a-dia do ambiente domiciliar.  



BANHEIRO

Mantenha a tampa do vaso 
sanitário sempre abaixada. 
Armazene os medicamentos e 
produtos que ofereçam risco à 
saúde em locais elevados ou com 
travas. Instale barras de apoio 
nas paredes e piso, para maior 
segurança dos idosos. Nunca 
deixe crianças sozinhas, mesmo 
que por um curto período. 

ANÁLISES DE PROJETOS
E PERÍCIAS NÃO PARARAM

Apesar da suspensão do atendimento presencial durante a 
quarentena, a implantação do “Sistema Bravo - Atividades 

Técnicas” na Diretoria de Atividades Técnicas (Dat) 
possibilitou, desde janeiro, o envio de documentos em 

formato PDF anexados em upload, para análises de projetos 
recebidas diariamente. 

Na prática, após o pagamento de taxa, os bombeiros 
militares analisam os documentos recebidos e, ao final, caso 

atenda às exigências das Normas Técnicas, é fornecido o 
selo de aprovação do CBMPB, colocado na planta do projeto 

em PDF. Da mesma forma, permanecem também sendo 
realizadas diariamente as perícias de incêndio. 

COZINHA E 
ÁREA DE SERVIÇO

Mantenha utensílios com pontas 
ou cortantes, fósforos, isqueiros 
e sacos plásticos fora do alcance 
das crianças. Gire os cabos das 
panelas para dentro do fogão, de 
modo que não estejam na altura 
das mãos dos pequenos.
Para reduzir o risco de intoxicação, 
armazene os itens de limpeza 
em locais altos ou com travas. 
Baldes devem permanecer secos 
ou virados para baixo para evitar 
afogamentos. 
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Buscando promover um momento de 
leveza e alegria aos lares dos paraibanos, 
o Corpo de Bombeiros Militar promoveu 
apresentações do sargento Alessandro 
Oliveira dos Santos, da Banda de Música 
da corporação, na cidade de João Pessoa.  

Em cima de uma Auto Plataforma Aérea 
(APA), o sargento utilizou o trombone para 
tocar um repertório diverso, que incluiu 
clássicos da MPB e músicas regionais, 
proporcionando instantes agradáveis 
àqueles que, diante do isolamento social, 
necessitaram permanecer em suas casas.
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PRINCIPAIS SERVIÇOS 
ONLINE: 

-Liberação do sistema Detran para os 
despachantes, para primeiro emplacamento e 
transferências de veículos entre proprietários; 

 
- Emissão e impressão da versão eletrônica do 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV Digital); 

- Agendamento de serviços online, exclusivamente 
pelo site www.detran.pb.gov.br; 

- Emissão da guia de isenção do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

beneficiando as pessoas com deficiência;  

- Emissão da 2ª via da Carteira Nacional de

 Habilitação (CNH) e do documento definitivo. 

DETRAN SE DESTACA COM SERVIÇOS

A suspensão do 
atendimento presencial no 
Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran), 
em função da pandemia do 
novo coronavírus, fez com 
que o órgão se adequasse ao 
momento e se empenhasse 
ainda mais para ampliar 
os seus serviços online, 
de forma a dispensar um 
suporte mais abrangente 

PELA INTERNET NA QUARENTENA

AUTARQUIA RETOMA SERVIÇOS 
PRESENCIAIS DE FORMA GRADUAL 

No mês de junho, o Detran retomou alguns 
serviços presenciais, mediante  agendamento, 
por meio do site do órgão. Neste primeiro 
momento, o atendimento ao público acontece 
em horário corrido, das 7h30 às 13h30. O 
superintendente Agamenon Vieira destaca 
que a retomada é gradual, atendendo a todas 
as exigências sanitárias e de distanciamento 
entre usuários e servidores, impostas pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Com essa ampliação, na sede, a capacidade 
diária de agendamentos passou para 550, 
entre serviços para veículos, para habilitação 
e liberação.

ao usuário. Ao todo, seis serviços essenciais 
passaram a ser facilmente acessados por 
qualquer cidadão, pela internet, fazendo do 
órgão um dos mais acessíveis à população 
desde o início do período de isolamento.  

Segundo o superintendente Agamenon Vieira, 
apesar das dificuldades, esse período foi de 
intenso trabalho por parte dos dirigentes e 
servidores do Detran, em especial na área de 
tecnologia da informação, com a finalidade 

de dotar o órgão de plenas condições para 
fazer a diferença e operar com serviços 
online eficientes, ao alcance dos usuários.

No período, ainda foi realizada a Campanha 
do Movimento Maio Amarelo. Com o tema 
“Perceba o risco, proteja a vida”, a ação na 
Paraíba foi desenvolvida exclusivamente em 
ambiente digital, por meio das redes sociais 
do Detran, além de blogs e rádios locais.
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João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bayeux e 
Campina Grande foram as cidades escolhidas 
para iniciar a implementação do Sistema de 
Videomonitoramento do Governo do Estado, 
para a Segurança Pública. Os equipamentos 
estão sendo instalados nesses municípios e 
são capazes de transmitir ao Centro Integrado 
de Operações (Ciop) as imagens visualizadas 
em videowall. 

“Este ano, mesmo com as complicações 
causadas pela pandemia do coronavírus, 
conseguimos dar encaminhamento à 
execução dos nossos projetos: novas 
instalações do Ciop estão prontas e serão 
entregues pelo governador João Azevêdo, 
e iniciamos o funcionamento das câmeras 
de monitoramento em pontos estratégicos, 
auxiliando os trabalhos de todo o Sistema de 
Segurança Pública da Paraíba. Isso representa 
investimento em tecnologia, ligado aos 
Centros Integrados de Comando e Controle 
(CICC), cujas construções em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos foram anunciadas 
pelo chefe do Executivo”, explicou o secretário 
da Segurança e da Defesa Social, Jean Nunes, 
responsável pelos ajustes operacionais e 
administrativos dos trabalhos. 

VIDEOMONITORAMENTO: SEGURANÇA IMPLEMENTA  

1ª ETAPA DE SISTEMA NA CAPITAL E CAMPINA GRANDE 

Os três CICC irão abrigar o Sistema de 
Videomonitoramento, composto por 1.600 
câmeras localizadas em 1.200 pontos 
estratégicos em todo o Estado. Os centros irão 
integrar as forças de Segurança da Paraíba 
e outros órgãos em um mesmo ambiente, 
visando à otimização do atendimento prestado 
pelo Ciop, diminuindo o tempo de resposta 
à população e auxiliando o planejamento 
e execução de trabalhos de prevenção e 
repressão qualificadas à violência, que 
envolvam os órgãos operativos.
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Durante a pandemia, a população paraibana pode 
utilizar os números 190 e 193 do Centro Integrado de 
Operações (Ciop) para indicar às forças de segurança 
locais com aglomerações de pessoas. Os pontos 
tiveram a presença da Polícia Militar, Polícia Civil e 
Corpo de Bombeiros Militar, a fim de conscientizar 
sobre a necessidade de isolamento domiciliar.
 
O aplicativo ‘SOS Cidadão’ também foi utilizado 
como canal de denúncia. A aglomeração de pessoas 
foi caracterizada como ‘Denúncia – Relação com 
Evento Criminoso’. O usuário teve apenas que 
realizar um cadastro, validado pelo Centro Integrado, 
com o registro de CPF e outros dados pessoais. 
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AERONAVES DA SEGURANÇA

DÃO APOIO DO LITORAL AO SERTÃO 

As aeronaves Acauã 1 e Acauã 2, da 
Secretaria da Segurança e da Defesa 
Social, também foram empregadas 
em trabalhos desenvolvidos pala 
pasta e seus órgãos operativos 
durante a pandemia.  Operações 
como ‘Malhas da Lei’, ‘Previna-se’ e 
outras específicas de enfrentamento 
a roubos estiveram entre as ações 
apoiadas pelo Grupamento Tático 
Aéreo (GTA), do litoral ao sertão da 
Paraíba.  

CONTRA ROUBOS
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Um dos trabalhos mais importantes das aeronaves têm sido as ações contra assaltos, a 
exemplo de roubos de carros. No dia 28 de junho, o grupamento atuou na interceptação de 
uma ocorrência de roubo no bairro do Bessa, em João Pessoa, juntamente com a Companhia 
Especializada de Atendimento ao Turista (Ceatur) da Polícia Militar. Dois homens entraram em 
confronto com os policiais. Um deles foi preso e outro não resistiu aos ferimentos. Em outra 
ação contra roubos em Pitimbu, Litoral Sul paraibano, os policiais foram recebidos a tiros. Com 
apoio do Acauã 2, três criminosos foram presos e uma arma, munições e drogas apreendidas.  

Os helicópteros Acauã 1 e Acauã 2 ainda atuaram em parceria com o Sistema 
Prisional. No dia 24 de junho, ambas estiveram em ação conjunta com a cavalaria da 
Polícia Militar e em patrulhamento da unidade prisional PB 1. Em maio, houve ainda 
fiscalização na Penitenciária Padrão de Santa Rita, durante um princípio de motim 
ocorrido no dia 14, após policiais penais apreenderem celulares, objetos e drogas 
arremessados durante a madrugada. O helicóptero Acauã 2 esteve presente na ação 
da Secretaria de Administração Penitenciária para assegurar o controle no local.  

Desde março, o GTA foi empenhado em diversas edições da Operação Malhas da Lei, que 
tiveram como objetivo o cumprimento de mandados de prisão em desfavor de suspeitos da 
prática de homicídios, latrocínios, roubos e tráfico. Os trabalhos aconteceram  nas cidades de 
Bayeux, Alhandra e Pitimbu,  na região de Santa Rita, Litoral Norte e região metropolitana de 
João Pessoa, reunindo as Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros Militar.  O Grupamento 
também atuou na ‘Operação Guarda-costas’, em Itaporanga, e em Patos houve ações 
de caráter preventivo, voltadas à redução de crimes contra a vida e contra o patrimônio.  

OPERAÇÕES QUALIFICADAS
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SECRETARIA DE ESTADO 
DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL


