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Ronda do Quarteirão ganha novas áreas em Fortaleza e Maracanaú
Notícias Diversas
Enviado por: BAB
Enviado em: 19/02/2010 05:50:00

As áreas foras escolhidas conforme o volume de atendimento o número de áreas cobertas em
fortaleza passa de 91 para 106
O NúMERO DE ÁREAS COBERTAS EM FORTALEZA PASSA DE 91 PARA 106.
Fortaleza e o município de Maracanaú recebem a partir desta sexta-feira (19), 16 novas áreas do
Programa Ronda do Quarteirão.
Serão 15 na Capital e uma no município vizinho. As solenidades de oficialização das novas áreas
acontecem no bairro Vila Velha, em frente ao Grupo de Policiamento Militar, a partir das 19 horas e
em frente ao Polo de Lazer Luiz Gonzaga, a partir das 20h30min, no Conjunto Ceará.
Os dois eventos contarão com a presença do governador do Estado, Cid Gomes, e do titular da
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Monteiro.
As novas áreas foram criadas devido à divisão dos antigos setores que mais recebiam
atendimentos, que variavam desde registros de furtos e
roubos a brigas de vizinhos. Com a mudança o Ronda da Barra do Ceará, que antes cobria uma
área de aproximadamente três quilômetros
quadrados, agora passa a contar com o apoio de mais uma equipe, cada uma ficando com
aproximadamente 1,5 quilômetro quadrado.
A divulgação dos novos locais será realizada por meio de panfletos que conterão o número de
telefone para se entrar em contato com a viatura, bem como os rostos dos policiais responsáveis
pela região.
Atualmente 2.627 homens, entre praças e oficiais, compõem o Ronda do Quarteirão em 23
municípios do Estado.
RONDA EM NúMEROS
106 - Total de áreas em Fortaleza com a ampliação de mais 15
209 - Número de áreas em todo o Estado
23 - Total de municípios atendidos pelo Programa Ronda do Quarteirão
SERVIÇO:
A entrega das novas áreas acontece em dois momentos. O primeiro será a partir das 19 horas em
frente ao Grupo de Policiamento Militar do
bairro Vila Velha. E o segundo será a partir das 20h30min em frente ao Pólo de Lazer Luiz Gonzaga,
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no Conjunto Ceará.
ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SSPDS:
Marcos Cavalcante e Nodge Nogueira - Ascom SSPDS
(85) 8766 0028 e (85) 3101 6519
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