
15/08/2017 Infoglobo - O Globo - 15 ago 2017 - Maia: secretário de Segurança está fugindo da responsabilidade

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?token=1f8caf06d201000000012 1/1

Notícia anterior Próxima notícia

Maia: secretário de Segurança está
fugindo da responsabilidade
Presidente da Câmara fala em convulsão social e que falta polícia nas ruas

-BRASÍLIA -O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem que o problema da
segurança do Rio não é de legislação, que o estado vive uma convulsão social e criticou o comportamento do
atual secretário de Segurança, Roberto Sá, que cobrou mudanças na legislação. Maia reagiu com veemência às
declarações feitas por Sá no fim de semana, durante enterros de policiais mortos no Rio. O presidente da
Câmara disse que o secretário adota o mesmo comportamento do seu antecessor, José Mariano Beltrame, de
passar a responsabilidade a terceiros. E ironizou o pensamento de achar que se pode resolver o problema da
segurança apenas com mudanças na legislação.

— Não transfira para o Congresso, que já tem tantos problemas e é tão criticado, uma responsabilidade
que é da política de segurança do estado. Se chegamos ao ponto de o Estado do Rio ter uma intervenção
federal, não poderemos transferir a uma lei a responsabilidade. Como o ex-secretário, este secretário faz a
mesma coisa: transfere para terceiros a responsabilidade. A legislação vai e pode melhorar, mas a população
do Rio de Janeiro quer mais segurança, quer mais polícia na rua, que os salários estejam em dia. E ele não
pode dizer que isso não é responsabilidade dele porque ele é secretário deste governo. Senão, daqui a pouco,
fica parecendo que, porque a legislação não mudou, temos a crise de convulsão social que o Rio vive. Mais de
30% (da população) querem ir embora, e certamente isso não é originário de uma lei. Vamos separar as coisas
— afirmou Maia, enfático, durante entrevista.

SECRETÁRIO NÃO SE PRONUNCIA
Ele disse que faltam policias nas ruas e criticou o baixo número de apreensões de armas.
— Temos no Rio de Janeiro, segundo informações do próprio Ministério da Defesa, algo na ordem de dez

mil fuzis. E, nos últimos 12 meses, foram apreendidos 500, muito pouco. Então, a ação da polícia precisa ser
efetiva, a gente precisa ver policial na rua — afirmou. — Tem que tomar muito cuidado para não se gerar uma
esperança de que a única alternativa passa exclusivamente ou majoritariamente pela mudança de lei. Pelo
amor de Deus!

O secretário Roberto Sá havia cobrado, no fim de semana, uma reforma criminal:
— Precisamos exigir reforma na política criminal. Eu vejo reforma tributária, reforma política, reforma

econômica, mas cadê a reforma criminal? Essa legislação te atende como cidadão? Você acha que três anos
(de pena) inicialmente, para quem porta um fuzil para sair em seis meses, é razoável? Vocês acham que quem
tira a vida de uma pessoa pode progredir de uma pena de 15 (anos) e sair com cinco, seis anos? Não é
razoável. O mundo não trata o crime assim. Sociedade que depende só da polícia para evitar isso é uma
sociedade que vai sangrar.

No mesmo sábado, Maia já havia se pronunciado sobre as declarações de Sá em suas redes sociais,
dizendo que o secretário do Rio “não podia ser tão irresponsável”. Procurada, a Secretaria estadual de
Segurança informou que Roberto Sá não iria se pronunciar.
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