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Temer autoriza uso
das Forças Armadas
Familiares e esposas
de policiais militares
bloqueiam saída de
batalhões desde a
última sexta-feira.

O

presidente Michel Temer autorizou o uso
das Forças Armadas
para auxiliar no patrulhamento das ruas no Rio de Janeiro. A medida ocorre em meio
à mobilização das mulheres de
policiais militares fluminenses.
Elas bloquearam as saídas de al-

guns batalhões. Ontem, o governador do Rio, Luiz Fernando
Pezão, se reuniu com Temer, no
Palácio do Planalto, para discutir o assunto.
O governo federal trabalha
no planejamento da ação para
decidir quantos militares serão
enviados ao RJ ou deslocados
de unidades no estado. Também
estão sendo estudados os locais
de atuação e a data de início
das ações. A previsão, de acordo com o Planalto, é de que a
operação comece nesta terça-feira. A autorização é a mesma
concedida na semana passada
para uso das tropas no Espírito
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Familiares de PMs barraram a saída do Batalhão de Choque, no centro do RJ

Santo, onde familiares de PMs
impediram a saída de viaturas.
Ontem, o bloqueio em frente
a alguns batalhões continuou pelo quarto dia seguido. O protesto começou na última sexta-feira, quando parentes, principalmente mulheres de PMs, passaram a ocupar a entrada de alguns quartéis. Os manifestantes
pedem melhores condições de
trabalho para os PMs, pagamento do 13˚ salário, entre outras
reivindicações.
A PM fluminense informou
que familiares de policiais se
concentraram na porta de 29
dos 100 batalhões, no domingo.
No 6˚ BPM (Tijuca), na zona
Norte, o protesto continuou na
manhã de ontem. Segundo as
mulheres que estavam na entrada da unidade, foi feito um acordo com o comandante para que
ontem fosse colocado um efetivo
mínimo de carros e policiais nas
ruas para cumprir o expediente
do dia. As manifestantes afirmaram que continuarão com os
atos em frente aos quartéis até
as reivindicações serem atendidas. Elas contaram que nas unidades de Polícia Pacificadora
(UPP) a situação é diferente.
“Na UPP, eles (PMs) estão trabalhando sem uniforme, sem colete, sem armamento e sem identificação”, explicou uma delas.

Após serem resgatados, passageiros foram atendidos na estrada por policiais

VIAGEM INTERROMPIDA

Ônibus argentino
tomba na BR 290
Um ônibus argentino tombou
no km 17 da BR 290, em Eldorado do Sul. De acordo com Daniel
Velazquez, um dos motoristas, o
veículo que estava na frente do
ônibus teve a frente cortada por
outro automóvel e acabou freando bruscamente. “Não conseguimos parar, pois estava chovendo muito. Acabamos saindo da
estrada”, explicou Velazquez. O
coletivo saiu da pista e acabou
tombando. No entanto, o veículo
ficou apoiado em algumas árvores, o que impediu uma capotagem. “Ninguém se feriu, graças
a Deus. As árvores seguraram o
ônibus e ficou tudo bem”, desabafou o motorista. Segundo ele,
o coletivo levava 53 passageiros,
que retornavam da praia da Ferrugem, em Santa Catarina, para
Buenos Aires, capital da ArgentiSAMUEL MACIEL

QUESTÃO PENITENCIÁRIA

Apresentado plano estadual
Os integrantes do Fórum da
Questão Penitenciária divulgaram ontem a proposta de criação de um Plano Estadual Penitenciário no RS. A sugestão foi
apresentada ao governador José
Ivo Sartori durante encontro na
sede da Secretaria de Segurança Pública. O presidente da Associação dos Juízes do RS (Ajuris), Gilberto Schäfer, disse que
foi pedido ao governador a criação de um Plano Estadual Penitenciário no Estado. Segundo
Schäfer, a ideia é estabelecer
um modelo de construção de casas prisionais. “Não queremos
mais, no Rio Grande do Sul, pre-

sídios semelhantes ao Presídio
Central (recentemente rebatizado de Cadeia Pública)”, destacou o presidente da Ajuris.
Conforme ele, é preciso discutir questões como a superlotação nas casas prisionais, o trabalho interno e externo dos presos e o acesso dos detentos a
áreas como saúde e educação.
De acordo com Gilberto Schäfer,
a questão prisional deve ter
uma política estabelecida e liderada pelo chefe do Executivo.
O encontro contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Rio Grande do
Sul, Cezar Schirmer.

TRÂNSITO

SANTA MARIA

Homem morre
atropelado

Garota baleada
em emboscada

Um homem, ainda não identificado, morreu atropelado no
Centro de Porto Alegre, na tarde de ontem. O acidente ocorreu às 16h. Conforme a EPTC, a
vítima foi colhida por um veículo também não identificado na
rua Fernando Machado, perto
da rua Espírito Santo. O homem morreu no local.

A Polícia Civil de Santa Maria investiga o assassinato da jovem Cristielly de Freitas Cardoso, 22 anos. Ela foi morta com
um tiro no tórax, na noite de domingo. A garota estava na carona da moto conduzida por Guilherme da Costa Ilha, de 22
anos, seu namorado. Os tiros
partiram de uma Parati.

na. O acidente ocorreu por volta
das 16h30min. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os passageiros foram retirados sem ferimentos. Eles aguardaram por outro ônibus em um
posto de combustíveis.
Os turistas Jessica Villareal,
de 30 anos, e Miguel Angel, de
31, eram passageiros. “Não vi
muito bem, ouvi um choque e logo ocorreu uma queda”, explicou Jessica. Segundo ela, o veículo não estava andando muito
rápido. “Não entendi exatamente o que aconteceu. Depois é
que o motorista explicou que tínhamos saído da estrada”, relatou a turista argentina.
O trânsito foi bloqueado no
sentido Interior-Capital para a
retirada dos passageiros, com
auxílio do Corpo de Bombeiros.
SUPERLOTAÇÃO

Tumulto na DP
de São Leopoldo

Siga
as instruções
da capa e
confira
declarações
do diretor-geral do IGP

Novos veículos foram entregues na manhã de ontem em Porto Alegre

SEGURANÇA PÚBLICA

IGP recebe 29 viaturas
O Instituto-Geral de Perícias
(IGP) recebeu ontem 29 viaturas
que irão substituir a frota atual,
que possui alguns carros com
mais de 20 anos. As viaturas serão distribuídas para 16 cidades
do Estado e serão utilizadas nos
atendimentos de crimes em locais de difícil acesso.
A cerimônia de entrega ocorreu no pátio da Secretaria de Segurança Pública e contou com
as presenças do governador José Ivo Sartori e o do secretário
de Segurança Pública, Cezar

Schirmer. O investimento nas
viaturas, segundo o governo, foi
de R$ 3,6 milhões e a medida integra a 2ª Fase do Plano Estadual de Segurança. Schirmer
afirmou que o governo do Estado, com a aquisição dos veículos, atende a uma reivindicação
histórica do IGP.
O secretário anunciou que
ainda este ano será aberto concurso público para o IGP. Somando 2016 e o início deste ano,
já foram investidos mais de R$ 4
milhões na instituição.

A superlotação na Delegacia
de Pronto Atendimento (DPPA)
de São Leopoldo, na Região Metropolitana, acabou gerando confusão na tarde do último domingo. Um grupo de 15 detentos tentou quebrar o cadeado da cela. A
Delegacia Regional do Vale do Sinos informou que a unidade foi
projetada para manter presos
por no máximo 24 horas. Com o
tumulto, a Polícia Civil pediu reforço da BM e da Guarda Municipal. Os policiais realizaram uma
revista nos presos e na cela. Os
ânimos se acalmaram após a vistoria. Ninguém ficou ferido. Segundo o sindicato da categoria,
Ugeirm, os policiais civis estão
“em claro desvio de função”, pois
são obrigados a fazer o trabalho
de agente penitenciário.
Desde o início do ano foram
registrados tumultos nas carceragens de várias delegacias. Na
última sexta-feira, dez presos colocaram fogo em sacolas e agrediram outros detentos na DP de
Gravataí. Outros dois tumultos
foram registrados no mês de janeiro, na carceragem da 3ª
DPPA, em Porto Alegre, e na
Central de Polícia de Canoas.

