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Notícia anterior Próxima notícia

Recuar para avançar
Presença de tropas nas ruas é reduzida para, segundo ministro, iniciar segunda fase
da ação

Em dia de menos tropas na rua, o ministro Jungmann disse que já está em planejamento a segunda fase
da operação militar. Depois de ser surpreendida com a chegada dos militares do Exército e da Marinha, que na
tarde de sexta-feira ocuparam diversos pontos da Região Metropolitana do Rio, a população ficou ontem com a
sensação de que a tropa já havia partido. Praias e praças da Zona Sul e do Centro amanheceram sem
soldados. O efetivo caiu à metade e ficou limitado ao Arco Metropolitano e a alguns pontos da Avenida Brasil.
Mas o recuo foi estratégico, garantem as autoridades, e tem por objetivo preparar o contingente para a
segunda fase do Plano Nacional de Segurança no estado, quando as forças deverão avançar — com apoio das
polícias — em operações diretas contra a criminalidade.

Bloqueio.

Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a presença das equipes nas vias expressas tinha o objetivo
de concluir um levantamento de dados sobre as região:

— A medida em que os objetivos vão sendo cumpridos não há necessidade de lançar tanta tropa nas ruas.
O grande objetivo da primeira etapa era fazer um mapeamento microdetalhado, mas há o efeito patrulha, que
dá mais segurança. Mas as tropas hoje estão se retraindo, se preparando para um segundo momento —
afirmou o ministro.

Segundo o Comando Militar do Leste, nesta primeira etapa, foram feitos trabalhos de reconhecimento de
área e de levantamento. No caso da orla e de ruas da Zona Sul e do Centro, o alvo é o combate às quadrilhas
que atuam em

Soldados do Exército fazem, no Arco Metropolitano, na altura de Duque de Caxias, revista em roupas que
estavam dentro de mala de carro: efetivo caiu à metade nas ruas nesta segunda assaltos a transeuntes. Já nas
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vias expressas, os focos são os roubos de carga, o combate ao contrabando de armas e ao tráfico de drogas,
além dos roubos de veículos.

Enquanto a tropa voltava aos quartéis, Jungmann saía em campo atrás de adesões. Foi ao Ministério
Público estadual e à prefeitura do Rio para acertar medidas de colaboração. Na reunião com o prefeito Marcelo
Crivella, ficou acertada a participação da Guarda Municipal.

— O ministro está conosco para tratar da segurança. A Guarda Municipal, com seus 8.500 homens, está à
disposição. Estamos coesos, unidos e decididos a diminuir a violência no Rio — afirmou prefeito. — A Guarda
vai atuar no varejo do crime: o roubo de celular, o batedor de carteira, a pessoa que sai correndo com a bolsa
de uma senhora, o arrastão na praia. Isso para que as operações com armas pesadas, contra o narcotráfico,
contra os paióis, fiquem com a PF, com as polícias Civil e Militar, e a Guarda ocupe os espaços nas ruas —
completou Crivella. PEQUENOS DELITOS FICAM COM A GUARDA Já Jungmann disse que, além da atuação nas
ruas, em locais onde o tipo de crime é mais o voltado contra os pedestres, a Guarda vai repassar informações
de inteligência para as tropas.

— A Guarda pode desempenhar certas tarefas, liberando gente para aquelas ações que são realmente de
embate, de combate ao crime. Os guardas poderão cuidar dos pequenos delitos, liberando outros agentes para
os crimes de alto impacto, como sequestro, assalto, que preocupam a sociedade — disse o ministro, que
contará com o secretário de Ordem Pública, coronel Paulo Cesar Amendola, como seu representante no Centro
de Controle.

— A Guarda tem um serviço de inteligência, com muitos dados importantes. E ocupando determinados
trechos da cidade ostensivamente, vai liberar a Polícia Militar para uma ação mais repressiva. Quando tiver que
desmontar os arsenais da droga e do tráfico vai a PM. Quem vai ocupar o asfalto? A Guarda Municipal, com sua
ostensividade, tirando a sobrecarga da polícia — explicou Amendola, sem esclarecer como será esta atuação,
já que a Guarda não usa arma.
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