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Mar calmo nunca fez bom
marinheiro

NESTA EDIÇÃO

Por Renato Almeida

EDITORIAL

Diretor-Geral do Disque Denúncia
Olá,

RISCO DE VIDA OU

Ao iniciar esse novo ciclo do Disque Denúncia,

RISCO DE MORTE? NOVA

cheio de expectativas e desafios, eu gostaria que

CAMPANHA

você soubesse o porquê eu faço o que eu faço… e o
porquê de eu estar sempre motivado, mesmo diante
de tantas dificuldades.

ACONTECEU NO DISQUE
DENÚNCIA

Eu acho que isso é algo que você precisa ouvir de

QUANTO VALE A

mim…
Por isso, eu vou contar uma coisa que talvez você

SEGURANÇA DE NOSSA

não saiba. Eu

CIDADE

profissional

passei

servindo

30

anos

ao

Brasil

da
no

minha
Corpo

vida
de

Fuzileiros Navais, participei da missão das Nações
Unidas para a estabilização do Haiti, servi na região

ENTREVISTA

amazônica, atuei nas áreas de inteligência e de

DIRETOR-GERAL DO

relações institucionais.

DISQUE DENÚNCIA

JUNHO DE 2022

Esta minha trajetória me deu oportunidades de trabalho que fizeram de mim quem sou hoje.
E hoje o que eu quero mesmo é fazer a diferença…
Quando aceitei o convite de alguns empresários para assumir o Instituto MovRio, tive a
certeza que essa era a minha missão para fazer a diferença. Foi aí que me juntei à uma
equipe bem preparada e motivada para tocarmos esse programa de enorme credibilidade
junto à população. E eu tenho certeza de que irei encontrar vários cidadãos com o mesmo
sentimento pelo caminho.... Não é a toa que temos quase 3 milhões de denúncias no nosso
banco de dados.
Tudo muda quando você percebe que sua revolta com o status quo tem que ser proporcional
ao que você esta fazendo para mudar!
Somos uma Organização Não Governamental - ONG - que atua incansavelmente pela melhor
qualidade de vida e segurança no Rio de Janeiro. Contamos com inúmeros aliados,
entusiastas, incentivadores, doadores, parceiros, admiradores .... nem sempre temos recursos
para pagar nossas contas, esse é o preço da independência.
Ainda temos muitos problemas para resolver, mas nós, seguimos fortes e resistindo.
Enquanto eu tiver energia e disposição, junto com a população, ajudarei a salvar esse lugar
que aprendi a amar como se fosse meu berço. Sou carioca da gema!
Te desejo uma ótima leitura! Fique com a certeza de que eu estarei aqui, fazendo o que mais
gosto... por todos nós.
P.S. Agora, se vc não tem a menor ideia do que eu faço, dá uma passadinha lá no site e dá
uma

olhada,

espero

que

goste

de

descobrir

tanto

quanto

eu

gosto

de

fazer!

www.movrio.org.br

@DDALERTARIO

@DISQUEDENUNCIARIO

@DISQUEDENUNCIARJ

DISQUE DENÚNCIA LANÇA A
CAMPANHA “RISCO DE VIDA OU
RISCO DE MORTE?”
POR SIMONE NUNES

O Disque Denúncia lançou no dia
(19), a quarta edição da campanha
de
combate
ao
roubo
de
combustíveis em dutos.
Assinada pela Agência 11:21, o foco
da campanha é na preservação da
vida humana. Com o tema
intrigante “Risco de Vida ou Risco
de Morte?”, desta vez, a ideia é
interagir com o público por meio
deste questionamento, e mostrar
que a resposta é simples: o certo é
não correr riscos.

A “Risco de Vida ou Risco de
Morte?” terá alcance em todo o
estado do Rio de Janeiro por meio
dos
veículos
de
imprensa,
publicitários e dos canais digitais,
no entanto, será intensificada na
Baixada
Fluminense,
principalmente nas regiões onde
passam dutos e que são alvos de
criminosos para praticarem os
roubos. Durante a extração ilegal
do combustível “in natura” nos
dutos, podem ocorrer vazamentos

Whatsapp Disque Denúncia
Vocês

já

conhecido

sabem
por

que
seu

o

Disque

emblemático

Denúncia

é

número

de

telefone 2253-1177 e que, além dele, também
temos o aplicativo Disque Denúncia RJ.
Mas agora temos mais uma novidade: o Whatsapp
Disque Denúncia, onde a população pode enviar
as suas informações para o telefone 99973-1177
com a garantia do anonimato que é oferecido há
26 anos, aos nossos denunciantes.
Tá esperando o que? Passa um zap!

e causar explosões e mortes.
O
Diretor-Geral
do
Disque
Denúncia – Renato Almeida –
acrescentou: “A campanha é uma
importante iniciativa para ajudar
as instituições policiais a combater
essas ações criminosas. Roubar
combustíveis além de ser crime,
pode matar, inclusive quem não
tem qualquer relação com o roubo,
por isso, a denúncia é tão
importante”.

Aconteceu no Disque Denúncia
mais resultados
POR JORGE ARAÚJO

Fios de Cobre
20 KG de fios de cobre apreendidos em comércio de
Belford após informações ao Disque Denúncia
04/05/22
Informações ao Disque Denúncia sobre um comércio, no Centro de Belford Roxo,
sendo utilizado para a recepção de materiais, de procedência duvidosa, levou
policiais do 39° BPM (Belford Roxo), na tarde de hoje (04), até um ferro-velho,
localizado na Estrada Geral, onde foi possível encontrar 20 quilos de fios de cobre
queimados. Notícia completa.

Cigarros
Quatro suspeitos foram presos e carga de cigarros
recuperada em Itaboraí
13/05/22
Policiais do 35º BPM (Itaboraí), com base em informações repassadas pelo Disque
Denúncia, recuperam uma carga roubada de cigarros e prenderam, no dia
27/04/2022, quatro suspeitos de participação no roubo. Leia mais.

Combustíveis
Com informações do Disque Denúncia, PCERJ
prende líder da maior organização criminosa
especializada em perfurar dutos da Petrobrás
25/4/2022
Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam hoje
(03), no estado de Minas Gerais, Mauro Pereira Gabry. De acordo com a Polícia, um
dos líderes de uma grande organização criminosa especializada na perfuração de
dutos de uma empresa subsidiária da PETROBRÁS, para subtração de petróleo e
combustível. Leia notícia completa.

Parceria
QUANTO VOCÊ ACREDITA QUE
VALE A SEGURANÇA DE NOSSA
CIDADE
Olá, tudo bem? Aqui é a Dora ...
Você sabe que o Programa Disque Denúncia opera em uma central de atendimento e há quase 27 anos
recebe denúncias e informações importantes da população e repassamos tudo para os órgãos de segurança e
cobramos deles os resultados né? Mas o que você talvez não saiba, é que somos uma organização da
sociedade civil feita de pessoas como você. E são também pessoas comuns que nos trazem as denúncias que
é o instrumento de cidadania mais importante no combate ao crime e contribui para uma cidade menos
violenta e mais justa.
Sabemos que não se pode ter um policial em cada esquina, mas em cada esquina tem um cidadão que pode
informar todo tipo de crime direcionando os policiais aos locais certos através do Disque Denúncia. E
nossa credibilidade garante informações verdadeiras, pontuais e necessárias para um trabalho de
inteligência ainda mais eficaz.
Somos uma organização social sem fins lucrativos, e o fato de sermos privados, é em grande parte
responsável por todo esse sucesso sensacional que todos vêem. Ao longo desses vários anos já recebemos
mais de 3 milhões de denúncias, mais de 23 mil pessoas foram presas , cerca de 75 mil munições foram
retiradas das ruas e mais de 14 mil armas apreendidas. Entre outros vários resultados importantes.
E hoje, eu queria te convidar para fazer parte dessa história!
Quero te convidar para fazer parte do seleto grupo de pessoas que podem mudar a realidade dessa cidade
maravilhosa, que entendem a importância do Programa Disque Denúncia.

' Sabemos que não se pode ter um policial em cada esquina, mas em cada
esquina tem um cidadão que pode informar todo tipo de crime
direcionando os policiais aos locais certos através do Disque Denúncia. '

Sobre o valor? É o quanto você acreditar que vale a segurança de nossa cidade. É bem
simples, só ir no nosso site, definir um valor e fazer o pagamento via Pag Seguro ou PIX http://disquedenuncia.org.br/doacoes
Se hoje o Programa Disque Denúncia é o maior programa de segurança do Terceiro Setor do
Brasil é porque você contribui todos os dias para nos fortalecer. Minha gratidão a você,
todos os nossos leitores, denunciantes, colunistas, voluntários, colaboradores, parceiros e
torcedores, que juntos vibram com nossas vitórias.
Venha nos ajudar a mudar a nossa cidade e construiremos juntos, uma nova história!
Com gratidão.

Entre em contato conosco através do telefone (21) 2518-1920 ou faça diretamente o seu depósito
bancário na conta corrente da instituição:
Banco Bradesco
Instituto MovRio
Agência: 3176-3
C/C: 422182-6
07.424.811/0001-69
PIX - CNPJ
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RENATO ALMEIDA
DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MOVRIO E
DISQUE DENÚNCIA

Diretor do Instituto MovRio e
Coordenador-Geral
do
Disque
Denúncia,
Renato
Almeida
é
especialista em gestão de pessoas,
com MBA em Management pela
Pontífica Universidade Católica do
Rio de Janeiro – PUC-Rio. O diretor
tem experiência em avaliação e
estratégia de empresas, contabilidade
financeira e finanças corporativas.
‘Com mais e melhores recursos é
possível inovar tecnologicamente o
serviço, realizar estudos e pesquisas e
retornar para a população mais e
melhores ferramentas de denúncias.
Essa é a engrenagem que funciona há
quase 27 anos".
Disque Denúncia - Em poucos meses
o Disque Denúncia completa 27 anos.
Este é o seu primeiro ano de gestão.
Quais são os seus primeiros planos
para o futuro do Disque Denúncia?
RENATO ALMEIDA – O Disque
Denúncia
já
é
um
programa
consagrado e que tem a confiabilidade
da população carioca. Entretanto no
mundo VUCA (Sigla inglesa para
Volatividade, Incerteza, Complexidade
e Ambiguidade) é imperativo que
estejamos em constante evolução. O
Instituto MovRio está se organizando
para atender todas as demandas de
governança e compliance, demandas

de governança e compliance, demandas essenciais para a
sustentabilidade dos programas do Instituto. Ao tempo que o nosso
setor de Inovação já está em campo para lançar novos produtos até
o final de 2022.
DD - Na sua opinião, qual a importância da relação entre o Disque
Denúncia, a população, as instituições policiais e a imprensa?
RA – Essa relação é a engrenagem do Disque Denúncia. O Disque
Denúncia tem a responsabilidade de desenvolver as melhores
ferramentas para que a população consiga realizar as suas denúncias
com a garantia do anonimato. Desta forma, é possível obter
denúncias mais eficazes para a difusão aos órgãos de segurança. Em
posse dessas denúncias, os órgãos de segurança terão seus resultados
otimizados. Esses resultados são fontes inesgotáveis de pautas e
notícias para a imprensa, o que aumenta exponencialmente a nossa
valoração de mídia. Aumentando a quantidade e qualidade das
notícias, o serviço do Disque Denúncia tem uma maior visibilidade
junto à população. Essa visibilidade é essencial para a captação de
recursos públicos e privados. Com mais recursos é possível inovar
tecnologicamente o serviço, realizar estudos e pesquisas e retornar
para a população com ferramentas de denúncias inovadoras. Essa é a
engrenagem que funciona há quase 27 anos.
DD - Quais as maiores dificuldades encontradas e os desafios
para administrar um serviço como o Disque Denúncia, que está
há 26 anos a disposição da população?
ALMEIDA – O nosso maior desafio está sendo equilibrar as contas,
sem dúvida nenhuma . Em agosto o Disque Denúncia completa 27
anos e para uma grande parte da população, esses anos tornaram o
serviço sustentável financeiramente, o que é uma falácia. Então é
importante conscientizar os entes públicos e privados que para a
manutenção dessa ferramenta contra o crime é imperativo o apoio
financeiro dessas instituições. O disque denúncia não tem preço, mas
tem custo.
Expediente:
Diretor-Geral: Renato Almeida
Diretor-Administrativo e Financeiro: Luiz Salazar
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