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Notícia anterior Próxima notícia

Burocracia do 190 impediu
comunicação de assalto
Atendente fez tantas perguntas que homem desistiu de denunciar

A burocracia imposta por um atendente do serviço 190, da Secretaria de Segurança, impediu o registro de
uma denúncia de assalto que aconteceu no último domingo em Botafogo. Um áudio que circula pela internet
mostra o momento que um homem tenta, em vão, informar o local do roubo. Ele desiste após o funcionário
pedir referências detalhadas do local, apesar de o interlocutor já ter passado informações suficientes.

Durante a ligação, o homem explica ao operador que havia um bandido roubando carros na Rua São
Clemente, exatamente na esquina com a Rua Guilhermina Guinle, no sinal de trânsito. O atendente insiste e
pede uma referência. O homem diz que tem uma loja de ar-condicionado, e o operador pede o nome. Ele diz
que não sabe e acaba desistindo: “Então deixa pra lá. Deixa pra lá. É melhor ele assaltar lá mesmo, viu? Boa
sorte”.

Em nota, a Secretaria de Segurança admitiu o equívoco do atendente, que seria “recémcontratado". Ainda
segundo o órgão, o operador passará por uma reciclagem. A secretaria não informou, no entanto, se os
atendentes são policiais ou funcionários terceirizados. DAS LIGAÇÕES, 32% SÃO TROTES A Polícia Militar
informou que policiais do 2º BPM (Botafogo) estiveram no local e prestaram assistência a duas vítimas que
tiveram seus pertences roubados no assalto. O patrulhamento foi intensificado na área. Ainda segundo a PM, a
Polícia Civil está responsável pela investigação sobre o áudio do atendimento. A Polícia Civil, no entanto, ainda
não confirmou se um inquérito foi aberto.

Na página do Facebook “Relato de assaltos e violências em Botafogo, Urca, Humaitá e proximidades",
moradores afirmam que a esquina das ruas São Clemente e Guilhermina Guinle virou um ponto assaltos
frequentes. Além do caso registrado no último domingo, há relatos de ataques semelhantes na última sexta-
feira e no sábado.

Segundo a Secretaria de Segurança, a central 190 recebe mais de 20 mil ligações por dia. Dessas,
aproximadamente 32% são trotes, 30% são pedidos de informação e 37% geram de fato ocorrências.
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