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Notícia anterior Próxima notícia

Jungmann elogia ‘efeito surpresa’ e
integração
No Twitter, Temer diz que ‘já começaram ações concretas para debelar o crime no
Rio’

Após a participação numa cerimônia na Ilha de Mocanguê, de onde a Corveta Barroso, com 200 militares da
Marinha, partiu rumo ao Líbano para integrar as forças de paz da ONU na região, o ministro da Defesa, Raul
Jungmann, afirmou que uma conquista da megaoperação de anteontem foi a demonstração de “surpresa”.
Segundo ele, o “macrofoco” dessa segunda fase está nos armamentos dos grupos criminosos, mas existem
“ações colaterais”, como as que vão coibir o roubo de cargas e o tráfico de drogas:

— Tivemos a conquista de demonstrar a surpresa e desorientar o crime organizado. Tivemos uma grande
conquista em integração. A estratégia é diferente. Não vamos ficar todo o tempo patrulhando. Não queremos
só inibir o crime organizado. Queremos desfazer, destruir, golpear a sua capacidade operacional.

Jungmann defendeu que “está evidente” que os moradores do Rio não estão mais sozinhos e garantiu que
a população e o crime organizado sabem que não há mais local onde as forças policiais não entrem. TEMER
FAZ PRONUNCIAMENTO Em um vídeo postado ontem em seu perfil no Twitter, o presidente Michel Temer diz
que já foram iniciadas ações concretas no Rio para debelar o crime e que as reações às operações das tropas
federais já eram esperadas. No pronunciamento, em que afirma estar satisfeito com a atuação das forças
federais no estado, Temer afirma que a presença dos agentes, inicialmente prevista para até o dia 31 de
dezembro deste ano, será ampliada para 2018. Segundo ele, há seis meses o governo elabora o Plano Nacional
de Segurança e a ação mais longa com utilização das forças federais acontece no Estado do Rio:

— Já nestas duas primeiras semanas, de fora a parte da grande visibilidade que se verificou com a
presença das forças federais ao lado das forças estaduais, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda
Municipal, além da visibilidade, o fato é que já começaram ações concretas para debelar o crime no Rio de
Janeiro.
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