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Rio puts technology at the service of the police 

Since early August, the Rio de Janeiro Military Police has had the aid of a new tool to fight 
violence. The PMERJ Portal, as the application was named, integrates different corporate 
systems in a single digital environment and allows commanders and managers to access data 
from anywhere, in real time, using mobile devices, like smartphones. 

The new tool will be replacing the current management model, in which data contained in 
different systems could only be accessed individually through a series of links and specific 
passwords, hindering updates and consultation. The first phase of implementation includes 
information from the operational area, named Command and Control, which incorporates 
three large systems: 190 service (used by the population in emergencies), Monitor 
(georeferenced data) and Intelligence (vehicle information and license plate readers). 

According to Lieutenant Colonel Marcelo Mendes, Military Police technology coordinator, 
commanders and managers will have real-time access to location of the fleet and occurrences 
under the 190 Service, aiming to “optimize police patrol and facilitate the decision-making 
process”. In the next phases, this tool will cover the staff and human resources management 
systems, among others. 
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Rio coloca tecnologia a serviço da polícia 

A Polícia Militar do Rio de Janeiro conta, desde o início do mês de agosto, com uma nova 
ferramenta no combate à violência. O Portal PMERJ, como foi batizado o aplicativo, integra, 
num único ambiente digital, diversos sistemas corporativos e permite que comandantes e 
gestores acessem os dados de qualquer lugar, em tempo real, por meio de dispositivos móveis, 
como smartphones. 

A nova ferramenta começa a substituir o modelo de gestão em vigor até agora, no qual os 
dados contidos nos diferentes sistemas só podiam ser acessados isoladamente por meio de 
uma série de links e senhas específicas, que dificultavam a atualização e a consulta. A primeira 
etapa de implantação inclui informações da área operacional, denominada Comando e 
Controle, que incorpora três grandes sistemas: Serviço 190 (acionado pela população em caso 
de emergência), Monitor (dados georreferenciados) e Inteligência (dados sobre veículos e 
leitores de placa). 

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Mendes, coordenador de tecnologia da PM, 
comandantes e gestores poderão visualizar, em tempo real, a localização de viaturas e as 



ocorrências do Serviço 190, por exemplo, “otimizando o policiamento e facilitando a tomada 
de decisões”. Nas próximas fases, a ferramenta vai abrigar sistemas de gestão de efetivo e 
recursos humanos, entre outros sistemas. 
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