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GCMR SEMPRE PRESENTE NO CENTRO DA CIDADE 

Todos os dias a GCM de Russas realiza rondas ostensivas no centro comercial de 

Russas, causando assim uma maior sensação de segurança, tanto para os empresários, 

como também para as pessoas que circulam por ela. 

 

AÇÃO EDUCATIVA NO TRÂNSITO 

O DEMUTRAN juntamente com DETRAN e o apoio da GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 

RUSSAS, realizaram uma ação educativa, onde houve fiscalização de documentos, do 

uso obrigatório de capacetes e cinto de segurança. Durante essa blitz foram 

conduzidas ao pátio do DEUMTRAN, duas motocicletas que estavam com descarga 

alterada. 

  

TRABALHO SOCIAL REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL 

Há 24 anos, a GCM de Russas trabalha para dar uma melhor qualidade de vida aos 

cidadãos russanos, além disso, ela realiza um trabalho social para as famílias mais 

carentes, que necessitam de seu apoio. Há vários anos a GCM conduz o Sr. Francisco 

Alex Ferreira Pereira, que mora no Mutirão Velho Q3 C8, ao CAPS, pois o mesmo sofre 

de transtorno mentais. 

 

AÇÃO RAPIDA DA GCM DE RUSSAS RECUPERA MOTO FURTADA EM ALTO SANTO 

A ação rápida e eficiente na manhã de sábado 22 de janeiro, da GCM de Russas no Vale 

do Jaguaribe, recuperou uma motocicleta furtada. Os Guarda realizavam 

patrulhamento pelo centro, quando depararam com uma motocicleta em alta 

velocidade, realizando manobras perigosa, e passando por sinais vermelho. 

Imediatamente os Guardas foram atrás, deram ordem de parada para o condutor, 

mais ele continuou a fuga por algumas ruas, até que foi alcançado e abordado na Praça 

do Estudante. OS Guardas perceberam que a motocicleta estava no nome de outra 

pessoa, o rapaz não sob informar quem seria o proprietário. A motocicleta foi 

apreendida e removida ao pátio do DEMUTRAN. Em quanto os Guardas registrava o 

boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, receberam informações que a 

motocicleta tinha sido furtada no município de Alto Santo – CE. O rapaz também foi 

conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos para o delegado de plantão. 

Por; Oliveira, MTB:0021250-MG 

 



CHUVAS COM VENTOS FORTES DERRUBAM ÁRVORES PROXIMO A UPA 

Com a chegada da quadra invernosa em Russas, com ventos fortes causaram quedas 

de árvores nas proximidades da Lagoa da Caiçara impedindo o acesso a quem se 

desloca até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Ao tomarem conhecimento do 

ocorrido a equipe da GCM, se deslocou ao local e de imediato solucionou o problema. 

 

AÇÃO CONJUNTA ENTRE O DEMUTRAN E A GCMR, RECUPERAM MOTOCICLETAS 

FURTADAS NA CIDADE DE RUSSAS 

Em menos de 24 horas, após duas motocicletas terem sidos furtadas na região do Sítio 

Pitombeira, no município de Russas, agentes do DEMUTRAN em uma ação conjunta 

com a Guarda Municipal de Russas – GCMR, conseguiram recuperar as motos. Era por 

volta das 10 horas da manhã deste sábado (29/01) quando os agentes do DEMUTRAN 

receberam uma denúncia anônima, sobre duas motocicletas abandonadas no interior 

da antiga cadeia pública. Os agentes juntamente com a GCM foram ao local, 

encontrando uma shyneray e uma Honda titan cor verde. Na tentativa de dificultar a 

localização das motocicletas os ladrões utilizaram galhos de árvores para escondê-las. 

As motocicletas foram removidas para o pátio do DEMUTRAN e serão entregues na 

delegacia de Polícia Civil e serão restituídas as vítimas. Por; Oliveira, MTB:0021250-MG 

 

PRINCIPIO DE INCÊNDIO PRÓXIMO A UPA 

Por volta de meio dia e dez do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois a 

GCMR, foi acionada pelo então vereador Lindomar do Pedro Ribeiro, o mesmo 

comunicou que estava havendo um princípio de incêndio nas proximidade da Lagoa 

da Caiçara, de imediato a equipe da GCMR se deslocou ao local e constatou a 

veracidade dos fatos, de imediato a GCMR solucionou o problema.  

 

AGRADECIMENTO A GCMR 

No último dia 26 de janeiro, quarta-feira, o Sr. José Mauri Bento Costa, veio a 

agradecer a GCM, mais especificamente aos subinspetores MARCIO e GONÇALVES, por 

terem recuperado sua motocicleta, não tinha palavra para agradecer, o Sr. José Mauri 

é um homem de origem simples e humilde que mora na zona rural, na comunidade de 

Sitio Recreio, em Alto Santo, o mesmo informou que sua motocicleta era seu único 

meio de transporte para sua família se locomover.  

 


