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Niterói: ação com 3 mil agentes
termina sem apreensão de armas
Ministro da Defesa diz que objetivo era cumprir mandados de prisão: foram 18 ao
todo

Um efetivo de 3.155 homens, sendo 2.600 militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além de 43
veículos blindados e mais de 200 carros foram usados para prender 18 suspeitos (cinco já estavam na cadeia
por outros crimes), apreender dois menores e localizar oito carregadores de fuzil, dois coletes e um quilo de
maconha. Este é o balanço da Operação Dose Dupla, deflagrada no início da manhã de ontem em diversas
favelas de Niterói, numa ação conjunta das polícias Militar e Civil e das Forças Armadas. Nas buscas, nenhuma
arma foi achada.

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, que esteve ontem no Rio com os ministros da Justiça, Torquato
Jardim, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sergio Etchegoyen, considerou que houve
uma melhora nos resultado da Dose Dupla, em relação à Onerat, realizada há duas semanas no Complexo do
Lins. Ele disse que o principal objetivo em Niterói era cumprir os mandados de prisão. Segundo o ministro, as
forças de segurança não estavam atrás de arsenais.

— As armas, praticamente, ficam nas mãos de cada um. Pelo que se sabe, bandidos enterram essas armas,
muitas em tubos de PVC. E elas não estão agrupadas (em depósitos).

Diretor de Polícia do Interior, o delegado Celso Couto deu uma justificativa para a ausência de armas no
balanço das apreensões:

— A investigação foca o indivíduo. O que será encontrado com o indivíduo, seja o entorpecente, uma carga
roubada, cativeiro ou arma, vem a reboque. O êxito da operação foi ter conseguido prender os indivíduos.

A operação em Niterói teve início a partir de um inquérito da 79ª DP (Jurujuba). Foram mais de dez mil
horas de intercepção telefônica e seis meses de investigações. Ontem foram feitas incursões em seis favelas:
Atalaia, Ititioca, Igrejinha, Grota, Preventório e Complexo do Caramujo. Na Ititioca, um soldado do Exército foi
atingido na mão por um disparo de pistola.

— Ocupamos comunidades onde não havia presença do estado. Fizemos um trabalho que não fica por aqui.
Outras operações virão — disse o delegado Cláudio Ascoli, titular da 79ª DP.

Em uma postagem no Twitter, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, avaliou a ação como uma “necessária
operação integrada de segurança pública” . COMISSÃO DE SEGURANÇA Ontem, Jungmann, Torquato Jardim e
Etchegoyen se encontraram com empresários do setor de turismo, com o governador Luiz Fernando Pezão e
com diretor-executivo do movimento Viva Rio, Rubem César Fernandes. De concreto, Rubem César acertou
com os ministros a criação de uma comissão da sociedade civil que vai interagir com as força de segurança. Ela
deverá estar formada na semana que vem e atuando até o fim deste mês.

— Será uma comissão plural. Terá pessoas do meio acadêmico, de organizações que trabalham com o tema
da segurança, como Igarapé e Viva Rio, da Igreja, do empresariado. Ela vai acompanhar as ações, fazer
sugestões. Mas será uma comissão independente. Esse grupo acha que a presença dos militares federais no
Rio, é bem vinda. Ainda que excepcional, é necessária — explicou Rubem César.
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