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LL34 mortos em 22 dias

Reforço bem-vindo
São Gonçalo ganha base do programa Segurança Presente para reagir à violência
ARTE O DIA
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thuany.dossares@meiahora.com

O

Programa Segurança Presente chega hoje a São
Gonçalo, na Região Metropolitana, para reforçar o policiamento na cidade. A região tem
vivido um clima de violência.Apenas neste mês, o município já somou 34 vítimas de homicídios,entre elas dois idosos atingidos por
bala perdida. Além disso, no último dia 14,duas pessoas foram baleadas em tentativas de assalto.
Os registros da violência também causaram reflexos na rede
de saúde. Em 2019, o Hospital
Estadual Alberto Torres (Heat),
principal unidade de saúde de
São Gonçalo, atendeu 703 pessoas baleadas na cidade. A unidade é referência em vítimas de
arma de fogo no estado.
A chegada do Segurança Presente a São Gonçalo é vista com esperança.Os agentes atuarão na região de Alcântara e Centro de São
Gonçalo,com 40 policiais em cada
área. O patrulhamento será feito
diariamente, das 6h às 22h, a pé,
em motocicletas e viaturas.
“Nosso município é extenso e
a segurança é uma área que precisa de atenção especial.Esperamos
conseguir atender a população garantindo a presença do poder público nas ruas e evitando que crimes aconteçam”,avaliou o prefeito
de São Gonçalo, José Luiz Nanci.
A base da operação no Centro
de São Gonçalo será na Praça Zé
Garoto. Já a de Alcântara ficará
entre as Ruas Yolanda Saad Abuzaid e João Caetano.
A base do Segurança Presente em São Gonçalo será a 21ª em
funcionamento no estado, sendo
a 14ª inaugurada pelo Governador Wilson Witzel (PSC).

Expectativa por redução de roubos e furtos nas áreas patrulhadas
Um dos crimes que estão no
alvo do Segurança Presente é o
de roubos de celular. De acordo
com o Instituto de Segurança
Pública, este índice em São Gonçalo, porém, diminuiu nos primeiros 22 dias de 2020. Quando
comparados ao mesmo período
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de 2019, os casos passaram de 95
para 68 registros.
A expectativa do secretário
municipal de Segurança Pública de São Gonçalo, Felipe Brito,
é de que as taxas criminais diminuam ainda mais com o apoio do
programa do governo do estado.

“Podemos notar a redução do
índice de crimes, principalmente, relacionados a roubos e furtos,
nas áreas de atuação do Segurança Presente. Por isso, vejo como
um ganho muito grande para o
município este projeto”, avaliou.
Desde a criação do Segu-

rança Presente na Lapa, em
2014, o programa acumula
bons resultados. Neste período, 16 mil pessoas foram conduzidas às delegacias, mais
de 4 mil mandados de prisão
cumpridos e feitos 143 mil
atendimentos sociais.

