RIO DE JANEIRO, Sábado, 3/8/2019 · MEIA HORA

LLSegundo a PM, tropas das Rondas
Especiais e Controle de Multidões
intensificam o patrulhamento nas vias
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LLé um deus nos acuda, todo dia!

Vias expressas do Rio
viram rotas do medo
Arrastões e tiroteios são rotina para quem mora perto ou passa por essas rotas

O

s dois sentidos da Linha Amarela, na altura
do Complexo da Maré,
na Zona Norte, foram interditados ontem à noite enquanto
policiais Batalhão de Operações Especiais (Bope) faziam
uma operação na região. Barricadas foram montadas nas
pistas, próximo à Vila do João.
Alvos de assaltos e tiroteios
constantes, as vias expressas
se transformaram em rotas do
medo. Um levantamento feito
pela plataforma Fogo Cruzado
mostra que, de janeiro até ontem, foram 43 tiroteios na Avenida Brasil, dez na Linha Amarela e sete na Linha Vermelha.
Para quem mora perto das
vias, que atravessam comunidades dominadas pelo tráfico,
além daqueles que precisam
passar por essas rotas diariamente, a sensação é de insegurança. Moradoras de Irajá,
Diva Vieira, de 44 anos, e a filha Rosana Grandinetti foram
surpreendidas na Brasil. “Um
homem de moto meteu a mão
no carro e pegou o celular da
minha filha. Trabalhamos aqui
perto e toda hora vemos um assalto”, lamentou Diva.
Os ambulantes Yuri Godoy e Yuri dos Santos, 19 anos,
contam que há dois meses um
falso ambulante assaltou com
faca, uma mulher que seguia
pela Brasil, na altura de Irajá.
“Conseguimos pegá-lo e devolvemos o celular. Esses assaltos atrapalham nosso trabalho
porque ninguém quer abaixar
o vidro do carro”, disse Godoy.

Reprodução

Patrulha
ostensiva
A PM informa que faz
policiamento ostensivo
com rondas e baseamentos, usando carros e motos,
e intensificado a presença policial nos horários de
rush.O esquema de policiamento se baseia nas manchas criminais das regiões
e em dados colhidos pelos
setores de Inteligência. “As
situações de interrupção de
fluxo do tráfego são ações
voltadas para resguardar a
integridade de usuários da
via”, informou a PM.
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Manchas
criminais
Ainda de acordo com a
PM, esse esquema de policiamento se baseia nas
manchas criminais das regiões e dados colhidos pelos setores de Inteligência
da corporação. Equipes
policiais das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) também
têm intensificado o patrulhamento nestas vias. “As
situações de interrupção de
fluxo do tráfego são ações
voltadas para resguardar a
integridade de usuários da
via”, informou a PM.
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A Linha Amarela foi fechada nos dois sentidos, na altura da Vila do João, durante operação da PM

PM e motorista são feridos na Avenida Brasil
LLA auxiliar de serviços gerais
Roselane dos Santos, de 50,
contou que há quatro meses chegou a lutar com um
ladrão que roubou o celular
do seu bolso quando passava
pela Avenida Brasil. “Ele era
grande e gordo, mas estava
desarmado. Fiquei com tanto
medo que, agora, só volto do

trabalho acompanhada pelo
meu marido”, contou.
Ontem pela manhã, um
policial militar de folga e um
motorista ficaram feridos
durante um tiroteio na Avenida Brasil. O agente, que
estava de folga, reagiu a um
arrastão na altura de Barros
Filho. Pelo menos dois carros

foram levados. Um outro PM
foi baleado no fim da madrugada da quinta-feira, em uma
tentativa de assalto na Linha
Amarela, próximo a Bonsucesso. Durante a tarde de ontem, veículos da PM faziam o
patrulhamento das vias, além
de estarem baseados em alguns pontos.

