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Ação da Polícia Militar ganha reforço de outros setores da segurança, com o lançamento do plano

Agência Brasil/Bra-
sília -  O Plano Na-
cional de Segurança 
elaborado pelo Go-

verno Federal prevê a instala-
ção de núcleos de inteligência 
que reunirão forças policiais 
e de investigação nos 26 Es-
tados e no Distrito Federal, 
de acordo com o ministro da 
Justiça. Os núcleos vão contar 
com a participação conjunta 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), da Polícia Federal 
(PF), das polícias Militar (PM) 
e Civil dos Estados, da Agên-
cia Brasileira de Inteligência 
(Abin) e de agentes penitenci-
ários. O objetivo é integrar as 
forças e agilizar a circulação e 
a troca constante de informa-
ções entre as autoridades.

O combate aos homicí-
dios dolosos, feminicídios e 
à violência contra a mulher, 
segundo o plano, valoriza-
rá a prevenção por meio da 
capacitação dos agentes en-
volvidos, da aproximação da 
polícia com a sociedade, da 
inserção e proteção social, 
além da otimização de medi-
das administrativas.

Quanto às medidas admi-
nistrativas, foi anunciada a 

criação de um fluxo de co-
municação entre os órgãos 
de segurança e municipais 
com presença nos centros de 
inteligência. Outras linhas de 
ação serão verificar lugares 
com iluminação ruim, veri-
ficar veículos abandonados, 
fiscalizar estabelecimentos 
irregulares e a venda indiscri-
minada de bebida alcoólica.

O plano também prevê im-
plementar normas mais rígi-
das na guarda e no depósito 
de armas de fogo de empresas 
de segurança privadas.

O governo fará um mapea-
mento dos locais onde ocor-
rem homicídios, que começa-
rá pelas capitais e depois será 
expandido para as regiões me-
tropolitanas. O objetivo é ter 
um levantamento das áreas 
mais vulneráveis nas cidades.

Segundo o ministro da 
Justiça, no combate ao crime 
organizado, o plano prevê au-
mento de 10% na quantidade 
de armas e drogas apreendi-
das, em 2017, e de 15% em 
2018. Para os presídios, a 
meta é reduzir a superlotação 
em 15% em 2 anos.

O combate ao crime organi-
zado terá como foco o tráfico 

internacional de drogas e de 
armas. Serão três eixos previs-
tos no plano: atuação conjunta 
com países vizinhos (frontei-
ras, inteligência e informação 
e operações); fiscalização, pro-
teção e operações nas frontei-
ras; e atuação conjunta com as 
polícias estaduais.

As primeiras etapas da 
centralização de informações 
devem ser concluídas em seis 
meses, segundo Alexandre 
de Moraes. O primeiro mó-
dulo agregará dados sobre os 
estabelecimentos prisionais 
com informações sobre vagas 
gerais, regimes das penas, ins-
talações de saúde, de educa-
ção, entre outros. O segundo 
abrangerá informações pesso-
ais dos presos e dados sobre 
o crime praticado. O terceiro 
terá informações relativas ao 
processo criminal do detento.

Presos provisórios
A racionalização do sis-

tema penitenciário, um 
dos três objetivos do plano 
anunciado pelo Ministério 
da Justiça, passará pela se-
paração dos presos conde-
nados por crimes graves e do 
crime organizado.

Situação carcerária será atualizada
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Estados terão núcleos de 
inteligência integrados
Plano pretende reunir os núcleos das polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil dos Estados, além de agentes da Abin, em 
ações como o combate à violência contra a mulher, que irão valorizar a prevenção por meio da capacitação dos agentes envolvidos

Outra frente de trabalho 
será a disponibilização, on-line, 
para diversas esferas do gover-
no de dados da população car-
cerária brasileira. Os três pri-
meiros módulos deverão estar 
prontos dentro de seis meses. 
O primeiro visa coletar e atua-
lizar informações de estabele-
cimentos prisionais com dados 
sobre vagas gerais, por regime, 
por gênero, instalações de saú-
de e de educação, entre outros.

O segundo módulo bus-
cará obter informações do 
preso como dados pessoais 
e criminais, incluindo o seu 

ingresso no sistema prisional. 
O terceiro visa reunir infor-
mações processuais relativas 
ao processo criminal do pre-
so com uma interface junto 
aos sistemas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Outros três módulos de-
verão começar a ser instala-
dos em dezembro de 2017 e 
focarão na gestão prisional 
e em inteligência.

Perícia criminal
O plano prevê também a 

criação de um laboratório cen-
tral de perícia criminal em Bra-

sília em apoio aos Estados, com 
estimativa de ser construído 
em 2017. Há também a previ-
são de investimentos nas perí-
cias criminais nos Estados. 

“Um grande problema de 
vários Estados é a questão 
da perícia criminal, seja para a 
resolução de homicídios – ti-
vemos 52 mil, em 2015 – seja 
para o combate ao narcotráfi-
co. Vamos, então, instalar um 
laboratório central de perícia 
criminal que dê apoio a todos 
os Estados. Daremos também 
apoio aos Estados pelos labo-
ratórios da PF que serão am-

pliados”, disse o ministro.
Ainda dentro das medidas 

de fortalecimento da perícia 
criminal, Moraes disse que o 
plano prevê a ampliação da 
inserção dos perfis genéticos 
no banco de dados de DNA 
e o compartilhamento, em 
âmbito nacional, do banco de 
dados de impressões digitais 
dos envolvidos. 

A identificação de armas 
de fogo e de munições será 
uma “política pública destina-
da ao combate à criminalida-
de”, acrescentou o ministro ao 
citar as ações denominadas 

“DNA das Armas”.

Radares
O governo prevê a amplia-

ção dos radares Alerta Brasil 
com mais 837 câmeras da PRF 
nas rodovias, totalizando 935 
unidades. Atualmente, são 98 
câmeras em todo o país. O sis-
tema do programa deverá ser 
integrado com as redes estadu-
ais de identificação de veículos.

Construção de presídios
O governo anunciou o in-

vestimento de R$ 200 milhões 
para a construção de cinco 

presídios federais, um em cada 
uma das regiões do país, com 
capacidade para 220 presos de 
alta periculosidade.

Medidas alternativas
Também é defendido o 

fortalecimento de medi-
das alternativas ao encar-
ceramento, como o uso de 
tornozeleiras eletrônicas e 
restrição de direitos. Além 
disso, segundo o ministro, 
é preciso mudar a legislação 
para evitar reduções signi-
ficativas nas penas dos que 
cometeram crimes violentos.
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Casos de diarreia crescem 
nos períodos de chuva 
Casos de pessoas que procuraram prontos-socorros para cuidar de problemas digestivos provocados pela falta de cuidados durante a 
ingestão dos alimentos aumentaram nos últimes meses. No Delphina Rinaldi Abdel Aziz, por exemplo, o crescimento foi de 11%

Com o período chuvo-
so no Amazonas, é 
tempo de redobrar a 
atenção para preve-

nir casos de diarreia. Muitas 
casas têm o abastecimento 
por poços e é necessário evi-
tar o contato com água con-
taminada por lixo e esgoto, 
especialmente quando não 
houver saneamento básico. 
Assim, tenha cuidado com a 
água usada para matar a sede, 
preparar os alimentos e para  
realizar a higiene.

No pronto-socorro Del-
phina Rinaldi Abdel Aziz, uni-
dade da Secretaria de Estado 
da Saúde (Susam), houve um 
aumento de 11% nos aten-
dimentos de pacientes com 
essa doença entre outubro e 
dezembro deste ano. De 774 
passou para 861 casos. 

O Delphina Aziz é uma uni-
dade administrada pelo Insti-
tuto de Medicina, Estudos e 
Desenvolvimento (Imed). 

A diarreia é uma síndro-
me causada por diferentes 
agentes - bactérias, vírus e 
parasitos - cuja manifestação 
predominante é o aumen-
to do número de evacua-
ções, com fezes aquosas ou  
de pouca consistência. 

O problema é acompanha-
do de náusea, vômito, febre e 
dor abdominal. 

O primeiro cuidado deve 
ser com a água que se bebe, 
alerta a diretora clínica do 
Pronto-Socorro Delphina Aziz 
e pediatra, Fabrícia Sobrinho. 
A água deve ser filtrada e fer-
vida ou tratada com hipoclori-
to de sódio (2,5%), utilizando, 

neste último caso, duas gotas 
para cada litro de água. Depois 
de 30 minutos descansando 
sob efeito do produto, a água 
está pronta para o consumo. 

“Deve-se tomar bastante 
água e evitar refrigerantes e 
sucos artificiais”.

População é orientada a redobrar os cuidados com a saúde neste período chuvoso, observando a higiene pessoal e alimentação do dia a dia  

Pediatra recomenda muito consumo de água tratada
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Alimentos bons e limpos
Fabrícia Sobrinho des-

taca que os alimentos 
precisam ser de qua-
lidade e devem estar  
adequadamente lavados.  

“Frutas e verduras con-
sumidas cruas precisam ser 
lavadas adequadamente. 
As verduras cozidas devem 
ser lavadas e preparadas 
com água de qualidade. O 
suco natural também deve 
ser feito com água mineral, 
fervida ou que tenha pas-
sado por outra espécie de 
tratamento. Evitem alimen-
tos industrializados com 
alto teor de gordura, açúcar 

ou sal. Quanto mais natural 
for a comida, melhor”.

A lavagem das mãos é 
de extrema importância, 
principalmente após usar o 
banheiro, antes de preparar 
alimentos, e após trocar as 
fraldas de crianças peque-
nas. “Nunca deixe de lavar 
as mãos quando se vem da 
rua. Um dos causadores 
de diarreia é o rotavírus. 
Há vacina para prevenir a 
infecção desse vírus e seu 
contágio se dá por mão 
contaminada que é levada 
à boca direta ou indireta-
mente”, comenta.

Como se 
prevenir da 
diarreia?
✓ Lavar sempre as mãos 
antes e depois de utilizar 
o banheiro, trocar fraldas, 
manipular e preparar os 
alimentos, amamentar e 
tocar em animais;

✓ Lavar e desinfetar as su-
perfícies, utensílios e equi-
pamentos usados na pre-
paração de alimentos;

- Proteger os alimentos e 
as áreas da cozinha contra 
insetos, animais de esti-
mação e outros animais e 
guardar os alimentos em 
recipientes fechados;

✓ Tratar a água para beber 
por fervura ou colocar duas 
gotas de hipoclorito de só-
dio a 2,5% para cada litro 
de água e aguardar por 30 
minutos antes de usar;

✓ Guardar a água tratada 
em vasilhas limpas e de 
boca estreita para evitar a 
recontaminação;

✓ Não utilizar água de ria-
chos, rios, cacimbas ou po-
ços contaminados;

✓ Ensacar e manter a tam-
pa do lixo sempre fechada;

✓ Usar sempre a privada.
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