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PROJETO COMUNIDADE SEGURA ATENDE BAIRRO DO CORDEIRO
Os moradores da região contaram com diversos serviços
de cidadania na Escola Municipal Darcy Ribeiro
A sexta edição do Projeto Comunidade Segura, realizado pela
Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), começou
animada na manhã desta terça-feira (21/02) pela banda da
Polícia Militar de Pernambuco. A ação aconteceu na Escola
Municipal Darcy Ribeiro, no bairro do Cordeiro Zona Oeste do
Recife, das 8h às 12h.
A emissão de carteira de identidade é o serviço mais procurado
pela população nas ações do Comunidade Segura. Esta edição
do projeto ofereceu 150 carteiras de identidade à população,
além de fotos 3x4 e cópias dos documentos necessários para a
emissão da 2ª via dos novos documentos, todos retirados na
hora. Certidões de nascimento, casamento e óbito também foram
emitidas, assim como CPFs.
O gerente de Articulação e Integração Institucional da SDS, Cláudio Borba, destacou a importância das ações nas comunidades. “Esta é a
sexta edição do Comunidade Segura, que atende a população de forma gratuita. Lembrando que apenas fazemos a emissão de
documentos a partir da segunda via”, explicou. Ele ressaltou que o projeto aproxima ainda mais a população e as operativas da SDS.
O projeto vem ganhando cada vez mais adesão nas comunidades por onde passa. Várias pessoas chegaram antes do horário previsto para
aproveitar os serviços. Todas as senhas para emissão do RG foram distribuídas rapidamente, assim que os atendimentos iniciaram.
Francisco, de 55 anos, levou os filhos adolescentes Tatiane Priscila e Júlio Teodoro para renovar os documentos – e aproveitou a
oportunidade para fazer o mesmo. Moradores da comunidade de Roda de Fogo, no bairro dos Torrões, chegaram ao local às 6h da manhã.
“O atendimento foi excelente. Muita gente precisa renovar os documentos e, assim como eu não tem condições. Parabenizo os envolvidos
pela iniciativa”, concluiu.
A Banda da Polícia Militar apresentou-se no pátio da escola para as crianças que estudam na unidade. Todas as palestras ministradas pelo
projeto visam à aproximação da comunidade com as operativas da SDS envolvidas: Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros
Militar e Instituto de Identificação Tavares Buril. As palestras foram direcionadas para os alunos, de 4 a 14 anos, adaptadas à faixa etária de
cada turma.
Cães de busca e salvamento de pessoas do Corpo de Bombeiros e de apreensão de entorpecentes da Polícia Militar participaram da
manhã educativa com as crianças, fazendo demonstrações. Um posto de atendimento para cadastro no programa Alerta Celular também foi
montado no local.
Taís Messiano, 33 anos, dona de casa e moradora do Cordeiro, é mães de duas crianças
de 5 e 6 anos que estudam na escola. Ela aprovou a iniciativa. “É muito importante o
contato das crianças com os policiais, pra que elas entendam desde agora que a polícia
pode ser amiga de todos”, afirmou.
Emanuelle Moura, coordenadora da Escola Darcy Ribeiro há seis meses, elogiou a
aproximação das operativas com a comunidade escolar. “Acho essa ação fundamental
por abordar com as crianças a questão do respeito e da cidadania. Na nossa escola,
existe a presença do bullying, então esse contato trabalha os direitos mas também os
deveres, a cidadania, o respeito, a solidariedade. Eles gostam muito de participar das
palestras e se sentem motivados pela dinâmica de aprendizado diferenciada”. Para ela, a
ação deveria expandir-se para outras escolas, levando cidadania para mais estudantes e
suas famílias.
O projeto Comunidade Segura teve início no dia 16 de janeiro na comunidade da UR-2, no Ibura, e se estenderá até o fim de março,
sempre às terças-feiras. As próximas localidades a receber as ações de cidadania são Vila Cardeal e Silva (27/02), Totó (06/03), Ipsep
(13/03), Nova Descoberta (20/03) e Vila do Sesi/Ibura (27/03).
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POLÍCIA CIVIL REALIZA OPERAÇÃO EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA
IRREGULARES
A ação, em parceria com diversos órgãos, foi realizada nesta quarta-feira
(21/02), no município de Jaboatão dos Guararapes
A Delegacia do Consumidor (DECON) da Polícia Civil de Pernambuco
deflagrou, em parceria com o Ministério Público de Pernambuco,
Conselho Regional de Educação Física, Corpo de Bombeiros Militar,
PROCON e a Vigilância Sanitária, uma operação de fiscalização em
academias de ginástica no município de Jaboatão dos Guararapes. A
Operação foi montada atendendo à denúncia de que alguns
estabelecimentos funcionavam sem autorização e sem profissionais
habilitados, o que pode colocar em risco a saúde dos frequentadores.
“Essa, na verdade, é a segunda etapa da operação. A primeira foi
realizada no dia 18 de janeiro e teve um caráter educativo. Dessa vez,
estamos revisitando esses locais para ver se ainda estão em
funcionamento ou se realizaram as adequações necessárias”, explica a delegada Beatriz
Gibson, titular da Delegacia do Consumidor.
Seis academias foram vistoriadas, nos bairros de Porta Larga, Curado II e Barra de
Jangada. Duas delas estavam fechadas, atendendo à determinação. Outras duas foram
interditadas temporariamente e receberam prazos para cumprir os requisitos de
funcionamento, como a adequação das instalações elétricas, que colocam em risco quem
frequenta o espaço e também a vizinhança.
As duas últimas academias foram autuadas pela DECON pelo exercício ilegal de atividade,
já que nos estabelecimento não havia profissionais de educação física habilitados.

“A legislação estabelece que qualquer academia precisa ter profissionais de educação
física para conduzir as atividades. Também precisa haver o registro no Conselho
Regional de Educação Física e nos demais órgãos para ter o funcionamento legal”,
explica Rebekka Kretzschman, representante do CREF. Os estabelecimentos cobravam
mensalidades que variavam de R$ 20 a R$ 30.

CARGA DE DROGAS É APREENDIDA EM PASSIRA
Policiais da 6ª CIPM foram os responsáveis pela ação bem sucedida
Na madrugada da última quarta-feira (21/02), policiais militares da 6ª
Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) apreenderam 67 tabletes
de maconha, que após a pesagem totalizaram pouco mais de 50 kg da
droga. A ação aconteceu durante a Operação Madrugada Segura. Os
entorpecentes estavam em veículo com placas da Paraíba que seguia para o
município de Passira pela PE-65.
O efetivo que trabalhava na operação desconfiou do comportamento do
condutor do veículo, pois o motorista parecia não conhecer o local por onde
circulava. Depois da abordagem, os PMs encontraram o material ilícito no
interior do veículo. Preso em flagrante, o homem, que não teve a identidade
revelada, contou à polícia que recebeu as drogas em Natal, no Rio Grande
do Norte, e que estava indo entregar a carga em Passira. Segundo o detido,
seu comparsa havia ficado em Gravatá esperando por seu retorno.
Após as informações passadas pelo detido, a 5ª CIPM foi acionada pela 6ª CIPM para localizar o homem que ficara em Gravatá. De posse
de características físicas e do nome do segundo suspeito, os PMs o encontraram na rodoviária do município de Gravatá e o prenderam. A
polícia realizou buscas em Passira para tentar localizar os receptores da droga. Até o momento, ninguém foi localizado. Os dois homens
presos são paraibanos e foram encaminhados, com todo o material apreendido e o carro, para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão de
Limoeiro, onde as medidas legais foram tomadas.
Matéria Publicada pela Gerência do Centro Integrado de Comunicação/SDS
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PRIMEIRA PARTE
Transcrições de Interesse da Secretaria de Defesa Social
1 - TRANSCRIÇÕES DO DIARIO OFICIAL Nº 035 DE 23/02/2018
1.1 - Governo do Estado:
Sem alteração para SDS

1.2 - Secretaria de Administração:
Sem alteração para SDS

1.3 - Secretaria da Casa Civil:
Sem alteração para SDS

SEGUNDA PARTE
Publicações da Secretaria de Defesa Social e seus Órgãos Operativos
2 – SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
2.1 – Secretaria de Defesa Social:
Sem alteração

2.2 – Secretaria Executiva de Gestão Integrada:
Sem alteração

2.3 - Corregedoria Geral SDS:
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORREGEDORIA GERAL
PORTARIA Cor. Ger./SDS Nº 025/2018.
A Corregedora Geral da SDS no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a contratação pela Corregedoria Geral SDS, da empresa, REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP inscrita no CNPJ nº 00.446.627/0001-70, Contratação
de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de fornecimento de 3.000 garrafões de 20 litros de água mineral, objeto do
Processo Licitatório nº 007/2017-CORGER, ARP nº 008/2017-GAB/SDS, resultando no Contrato nº 001/2018-CORGER,
RESOLVE:
I - DESIGNAR, CINTIA MARIA TAVARES RAFAEL CB PM Mat. 104753-1, para exercer de modo sistemático, a
fiscalização e acompanhamento da execução do contrato retro mencionado, com as seguintes responsabilidades:
a) Verificar o estrito cumprimento das disposições contratuais;
b) Elaborar os relatórios de acompanhamento contratual;
c) Monitorar a vigência e os prazos de execução dos contratos e seus trâmites administrativos;
d) Cumprir as orientações contidas na Cartilha do Fiscal do Contrato de Legislação pertinente.
e) Atestar a Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços e medições, bem como informar a autoridade competente o eventual
descumprimento do contrato, notificando a empresa para o devido cumprimento do que foi avençado;
II – Esta portaria terá vigência retroativa a 08 de fevereiro de 2018. R.P.C. Recife, 19 de fevereiro de 2018.
CARLA PATRÍCIA CINTRA BARROS DA CUNHA
Corregedora Geral/SDS

BGSDS 035 DE 23FEV2018 – SGP/SDS

- Página3

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORREGEDORIA GERAL
Portaria Cor. Ger./SDS nº 026/2018
SIGEPE N° 7400097-0/2018
A Corregedora Geral da Secretaria de Defesa Social, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º, inc.IV, da Lei nº
11.929/2001 modificada pela Lei Complementar nº 158/2010; CONSIDERANDO a estrita observância aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação e em especial da eficiência e do interesse
público ex vi do art.37, da CF/1988; CONSIDERANDO o teor da CI nº 007/2018 – UNICOR, e de seus anexos,
protocolizados sob o SIGEPE nº 7400097-0/2018; CONSIDERANDO que o servidor policial deu causa, em tese, às
transgressões disciplinares descritas na Lei nº 6.425/72, modificada pela Lei nº 6.657/74 do Estatuto dos Funcionários
Policiais Civis do Estado de Pernambuco; RESOLVE: I - INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar em desfavor
do Agente de Polícia AUREO CISNEIROS LUNA FILHO, mat. 220.857-1; II – TRAMITAR O referido PAD na 1ª CPDPC, a
fim de que sejam apurados em toda sua extensão os fatos expostos no SIGEPE nº 7400097-0/2018 e em seus anexos,
além de outros fatos supervenientes no apuratório; III – DETERMINAR que a Comissão Processante elabore a Notificação
Disciplinar, cientificando o servidor dos fatos articulados no citado SIGEPE; IV – DETERMINAR que sejam observados os
normativos aplicáveis à espécie. R.P.C. Recife, 21FEV2018. CARLA PATRÍCIA CINTRA BARROS DA CUNHA.
Corregedora Geral da SDS.

2.4 – Gerência Geral de Polícia Científica:
Sem alteração

3 – ÓRGAÕS OPERATIVOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
3.1 - Polícia Militar de Pernambuco:
Sem alteração

3.2 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco:
Sem alteração

3.3 - Policia Civil de Pernambuco:
Sem alteração

TERCEIRA PARTE
Assuntos Gerais
4 – Repartições Estaduais:
Sem alteração

5 – Licitações e Contratos:
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP). Resolve tornar público o preço registrado para eventual
aquisição de materiais de ferragens, referente ao PROC. Nº 006/17-CPL III, PE SRP Nº 005/17-CPL III, ARP Nº 050/17SLC. Empresa vencedora: SERPE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 07.512.253/001-93. Valor Total R$
5.391,60. Vigência: 20/02/2018 a 19/02/2019. MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO – CEL BM
COMANDANTE GERAL DO CBMPE. (F)
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QUARTA PARTE
Justiça e Disciplina
6 - Elogio:
Sem alteração

7 - Disciplina:
Sem alteração
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