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Porque todo poder emana
do povo...

NESTA EDIÇÃO

Por Fernando Veloso
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sobre o crime para melhor conduzir seus esforços e aumentar sua margem de sucesso nas
investigações que conduz. Assim sendo, o Disque Denúncia de há muito se impõe como
ferramenta indispensável na aproximação entre o cidadão de bem e os bons policiais,
contribuindo sobremaneira não apenas para a elucidação de vários crimes, mas também para
que outros tantos tenham sido evitados.
Quando estivemos à frente da Subchefia Operacional e posteriormente na função de Chefe de
Polícia, buscamos não apenas estreitar esses laços, mas ampliá-lo com o desenvolvimento do
SDD-WEB, o Sistema Disque Denúncia Web, que acelerou sobremaneira o processo de
transmissão das denúncias recebidas, mas também do necessário feedback ao denunciante,
fortalecendo ainda mais essa corrente do bem, esse círculo virtuoso experimentado em nosso
estado e compartilhado com outras unidades da federação.
Vários foram os delitos solucionados e vidas salvas, graças a essa parceria profícua entre a
sociedade civil, através do Disque Denúncia e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E
esse trabalho silencioso, discreto e sistemático aumentou a confiança da sociedade carioca na
polícia, refletindo-se na melhoria da sensação de segurança e na redução dos índices de
criminalidade.
E esse é o olhar que defendemos, um olhar que priorize as necessidades e das dores das
vítimas, porque para “defender” criminosos e delinquentes não faltam teóricos, “policiólogos” e
palpiteiros.
Dos primórdios das ligações telefônicas até o advento dos aplicativos e mídias sociais, muito já
se fez, muito já foi construído e muito ainda se fará, porque onde existem homens e mulheres
dedicados e comprometidos, não existem problemas, não existem crises que não possam ser
resolvidas ou barreiras que não possam ser derrubadas.
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DISQUE DENÚNCIA ANGRA DOS
REIS COMPLETA 5 ANOS
POR RENATA LIMA

O Disque Denúncia de Angra dos
Reis (0300 253 - 1177), que faz
parte do Programa Cidades do
Instituto MOVRIO, completou 5
anos de atividades em junho deste
ano. Desde 2018, o serviço ajudou
a polícia a fazer 193 prisões e 56
autuações, graças as 5394 mil
denúncias recebidas.

dentre elas 18 fuzis e 23 granadas.
O Programa Cidades está presente
na Cidade de Maricá e a meta é
levar a expertise de 27 anos do
Disque Denúncia para mais
cidades do estado.

'O objetivo do Programa é
alcançar o máximo de regiões e
Através
das
informações atender a população de cada cidade
anônimas a polícia de Angra dos com a mesma qualidade do Disque
Reis tirou das ruas 133 armas,
Denúncia Rio' -

Você já conhece o programa Disque Denúncia Cidades? É um
projeto feito para atender as necessidades de cada município,
auxiliando no combate à violência com inteligência e dados,
em parceria com as prefeituras e autoridades locais.

Já estamos em Angra dos Reis, Maricá e estamos chegando
outras cidades. E você, gostaria de ter um Disque Denúncia na
sua?

Renato Almeida - Diretor-Geral do
Instituto MOVRIO.

A população de Angra dos Reis
deu uma lição de solidariedade e
cidadania
e
para
continuar
ajudando as autoridades policiais a
denúncia pode ser realizada de
forma anônima pelo telefone 0300
253 - 1177 ou pelo APP Disque
Denúncia RJ, disponível para IOS
e Android’.

Programa Cidades
mais resultados

Apreensão de drogas
Denúncias levam o 33º BPM ao Morro da Glória, em
Angra dos Reis, onde apreenderam armas e drogas
5/6/22
Policiais militares do serviço reservado do 33º BPM, após receberem diversas
denúncias encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) sobre tráfico
de drogas e homens armados, estiveram neste sábado (04) no Morro da Glória II, em
Angra dos Reis, onde apreenderam armas e drogas. Notícia completa.

Prisão de traficante
Traficante é preso pela Polícia Militar na
comunidade do Risca Faca, em Maricá, após
informações ao Disque Denúncia
7/6/22
Policiais Militares da Corregedoria Geral da Polícia Militar/4ª Delegacia de Polícia
Judiciária Militar (DPJM), com informações do Disque Denúncia, (2253-1177),
prenderam na tarde desta segunda-feira (06) W.S.S. Leia mais.

Procurado
Foragido da Justiça de Vitória é preso em Niterói
após informação anônima ao Disque Denúncia
6/6/2022
Policiais Civis da 75ª DP (Rio do Ouro), após informações do Disque Denúncia,
prenderam no último sábado (04) Fábio Alves Porto, de 51 anos. Ele é foragido da
Justiça de Vitória, no Espírito Santo/ES e da 2ª e 4ª Vara Federal de Niterói e foi
localizado em um imóvel na Rua Doutor Mario Viana, no bairro Santa Rosa, em
Niterói, Região Metropolitana do Rio. Em sua residência, os agentes encontraram
uma pistola calibre .380mm municiada. Saiba mais.

Dora alerta!

CUIDADO COM O PIX

Cês tão ligados nos golpes do PIX, né? Desde o começo de 2022 até o dia 04 de julho, registramos 147*
denúncias sobre o crime.
Um dos nossos denunciantes explicou como criminosos agem em Belford Roxo:
“... golpistas oferecem carros em plataformas digitais e informam endereços para que as vítimas vejam os
carros. Quando o interessado chega ao local, é abordado e sequestrado e só liberado depois que faz
pagamentos em PIX ou o cartão de crédito.”
Outro denunciante relatou um dos modus operandi mais comuns nesse tipo de golpe:
“Em Queimados, os moradores recebem ofertas de eletrodomésticos, com preços bem abaixo do mercado,
através do WhatsApp e pedem transferências através do PIX.”
É, minha gente! O golpe tá aí, cai quem não fica ligado nas notícias do Disque Denúncia!
*Informações extraídas pela Gerência de Análise do banco de dados do Disque Denúncia.

Para fazer sua doação ao Disque Denúncia entre em contato conosco através do telefone (21) 25181920 ou faça diretamente o seu depósito bancário na conta corrente da instituição:
Bradesco
Instituto MovRio
Agência: 3176-3
C/C: 422182-6
07.424.811/0001-69
PIX - CNPJ

Aconteceu no Disque Denúncia
mais resultados
POR JORGE ARAÚJO

Apreensão de armas
Farto material bélico é apreendido em Vargem
Grande com ajuda do Disque Denúncia
2/0/22
Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), tendo como base
informações repassadas pelo Disque Denúncia, estiveram em um imóvel na Rua
Dezoito de Fevereiro, no bairro de Vagem Grande, na Zona Oeste do Rio, onde
encontraram uma mochila contendo armas e munições. Notícia completa.

Cigarros
Informação ao Disque Denúncia sobre a prática dos
jogos de azar resulta na apreensão de cigarros
contrabandeados
10/6/22
Uma operação, realizada por policiais militares do 8° BPM (Campos do Goytacazes),
no dia 01/06/2022, e que contou com informações do Disque Denúncia, resultou na
apreensão de 739 maços de cigarros, da marca GIFT, sem nota fiscal, e na quantia,
em dinheiro, de R$ 2.570,00; notas de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. Leia mais.

Combustíveis
Com informações do Disque Denúncia, Polícia fecha
galpão usado para falsificação de cervejas em
Queimados
21/6/2022
Uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil através de investigação e
informações repassadas pelo Disque Denúncia, resultou no fechamento de um
galpão, localizado na Rua Paulo César, em Queimados, às margens da Rodovia
Presidente Dutra, usado para falsificação de bebidas alcoólicas. Saiba mais.
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01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022
PRODUZIDO PELA GERÊNCIA DE ANÁLISE DO
DISQUE DENÚNCIA

De acordo com os dados registrados
no Disque Denúncia, entre 1.º de
janeiro e 30 de junho de 2022, foram
registradas 186 denúncias sobre
crimes
e
irregularidades
administrativas ocorridas na cidade
de Barra Mansa.
No somatório geral, Barra Mansa é
o 20.º município em quantidade de
denúncias registradas no Disque
Denúncia, à frente de cidades mais
populosas e com forte apelo
turístico, entre as quais: Rio das
Ostras e Saquarema, na Região dos
Lagos.
A
linha
de
tendência,
já
considerando o número de registros
em 2022, mostra o aumento de
denúncias sobre crimes ocorridos em
Barra Mansa. Os números sugerem
a necessidade de maior preocupação
com a segurança pública na cidade.

O crime mais denunciado
em Barra Mansa foi o
TRÁFICO DE DROGAS,
com quase metade das
denúncias
sobre
fatos
ocorridos na cidade. Os
crimes contra o meio
ambiente, somadas a todas
as práticas denunciadas,
foram o segundo assunto
mais denunciado e, entre
estes, os maus tratos contra
os animais foram os que
chamaram mais atenção

dos denunciantes. Além do
TRÁFICO DE DROGAS,
foram
registradas
denúncias
de
LOCALIZAÇÃO
DE
FORAGIDOS, ROUBO DE
CARGA e RECEPTAÇÃO,
todos com relação direta
com os traficantes de
drogas; juntos são os
principais causadores da
sensação de insegurança em
Barra Mansa.

O bairro VISTA ALEGRE é o
que recebe a maior quantidade
de denúncias na cidade de
BARRA
MANSA.
Praticamente
92%
das
denúncias do bairro Vista
Alegre são sobre tráfico de
drogas.
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