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Nota à imprensa: ACCeasa 

 

No dia 14 de dezembro, foi realizada na sede do 18º BPM a reunião para a apresentação dos 

resultados obtidos no ano de 2021 pela Polícia Militar de Minas Gerais em Contagem. O 

Tenente Coronel Murilo Cesar Ferreira, Comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, 

acompanhado do Tenente Coronel Bruno D Assunção Coelho, Comandante do 39º BPM, 

explanou sobre a queda histórica da criminalidade que veem sendo alcançada neste município 

em virtude do trabalho desenvolvido. O evento contou com a presença do Comandante 

Regional, Cel PM Wagner Alan de Mattos, demais oficiais das Unidades envolvidas e 

representantes da sociedade civil. 

 

O Ten Cel Murilo César mostrou que os resultados foram surpreendentes e superaram as 

projeções para o período. No ano de 2021, em Contagem foram apreendidas 696 armas de 

fogo, 33.650 pedras de crack, 41.108 buchas de maconha, 49.037 invólucros de cocaína, 

realizaram 7.909 prisões/ apreensões, dos quais 508 foram de autores de crimes violentos 

tirados de circulação. Além disso, foram mais de 70.282 operações policiais realizadas e 643 

veículos recuperados. O oficial expôs ainda que esse conjunto coordenado de esforços refletiu 

na diminuição de 32% dos crimes violentos, sendo que destes houve a diminuição de 47% dos 

casos de roubos a transeuntes e 38% dos roubos a veículos, ou seja, foram 1.300 roubos 

evitados em 2021 nesta cidade. 

 

As autoridades presentes, empresários e membros da sociedade civil organizada que 

participaram da reunião, receberam informações úteis para o planejamento de suas atividades 

profissionais e puderam contar com o compromisso da Polícia Militar de viabilizar a 

realização de projetos, nas questões afetas a segurança Pública.  

 

 



Com relação ao prospecto do que esperar para o ano de 2022, conta o Ten Cel Murilo César:  

 

“Desde que assumi o comando do 18º Batalhão em 07 de janeiro de 2021, venho trabalhando 

diuturnamente em prol da melhoria dos resultados concernentes à segurança pública e da 

qualidade de vida da população de Contagem, de modo que as pessoas possam usufruir de 

ambientes seguros. Com adoção de estratégias aplicadas ao longo dos anos para o combate à 

criminalidade, foi possível atingir metas históricas que nos remetem aos índices criminais dos 

anos 90. Para o ano de 2022, a expectativa é de que os índices criminais continuem a cair, 

temos uma tropa aguerrida que não mede esforços para proteger a sociedade contagense.” 

 

A reunião mostrou que o 18º BPM, 39º BPM, bem como toda a 2ª Região de Polícia Militar 

vem trabalhando arduamente para seguir com o objetivo institucional de garantir um ambiente 

seguro para se viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais, valorizando as pessoas e 

fazendo com que a PMMG seja uma instituição de Estado, reconhecida pela excelência em 

gestão e inovação, exemplo de sustentabilidade e efetividade na prestação de serviços de 

segurança pública. 

 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 246 ANOS. NOSSA PROFISSÃO SUA VIDA! 
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