
CAODPP – CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA

Ofício nº  139/2018/CAODPP/PGJ/MPCE
Fortaleza, 13 de julho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor

LEONARDO BARRETO – Delegado de Polícia Civil Titular

DIVISÃO DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À PESSOA
Travessa Juvenal de Carvalho, 1125 – Bairro de Fátima 
Fortaleza – CE
Fone: (85) 3257 4807 Email: dhpp@policiacivil.ce.gov.br 

Ass.: comunica visita e solicita colaboração
Ref.: trabalhos em Caucaia repórter fotográfico New York Times

Primeiramente saudamos Vossa Senhoria pelo exercício de tão graves

misteres.  Conforme  tratado  ao  telefone  no  dia  de  hoje,  ora  formalizamos  a

informação ali repassada:  série de matérias a serem desenvolvidas no Brasil pelo

repórter  português  Daniel  Rodrigues,  a  exemplo  do  realizado  nas  Filipinas:

https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/07/world/asia/rodrigo-duterte-

philippines-drugs-killings.html.

Em anexo seguem as impressões de alguns e-mails e da primeira cor-

respondência recebida por este subscritor. Fomos contatados devido ao nosso atual

trabalho junto ao Comitê “Mídia e Cidadania”, da ALECE e à anterior titularidade da

9ª Promotoria de Justiça de Caucaia – que incluía o controle externo da atividade

policial. Mesmo estando agora em outra missão, cumpre-nos também intermediar

as boas iniciativas, atinentes à transparência na realização das políticas públicas,

Segurança Pública inclusive. O servidor público deve mostrar seu trabalho, em prol

da sociedade, confiante em seu reconhecimento e apesar das dificuldades.

Reiteramos, portanto, que o citado repórter estará no Ceará entre os

dias 13 e 23 do corrente – partindo depois para outras cidades brasileiras. Seu desi-

derato é registrar as situações dos presídios e também os locais de crimes tão
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logo estes sejam constatados. Num e noutro caso, os focos são os homicidas e

os homicídios.

Já foram realizadas tratativas junto aos Exmos. Srs. Delegado Ge-

ral, ao Subcomandante do 12º BPM-Caucaia, ao Perito-Geral, à Exma. Sra. Se-

cretária de Justiça e Cidadania ao respectivo Coordenador do Sistema Prisio-

nal-SEJUS. Todos manifestaram apoio ao trabalho da imprensa e asseveraram

o respeito e a independência das pastas ante todos os veículos de comunica-

ção.

Asseveramos tê-lo cientificado e que ele aceitou cabalmente obedecer

à risca as instruções de segurança e às determinações das autoridades. Igualmen-

te, que não poderá ter “tratamento privilegiado” no que tange ao transporte por via-

turas ou à obtenção de informações diretas junto à polícia. Por igual, ciente ficou da

obrigação de resguardar os direitos de presos e familiares de vítimas – que não po-

dem, obviamente, ser compelidos a dar entrevistas. O mesmo aplica-se aos profissi-

onais da Segurança Pública, naturalmente.

 Para  maior  certeza,  informamos a Vossa  Excelência  que no dia  de

hoje, tal qual mencionamos há pouco, por telefone, já apresentamos o sobredito

profissional ao Coordenador da COESP/SEJUS e a ao Comando 12º BPM. Os tra-

balhos deverão seguir normalmente, iniciando-se neste final de semana.

 Sendo só para o momento, resta-nos confiar no profissionalismo e na

exatidão dos trabalhos jornalísticos, que haverão de espelhar tanto a notória gravi-

dade da violência em nossa região quanto os esforços oficiais em debelá-la.

Sempre à disposição para colaboração, firmamo-nos.

Atenciosamente,
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