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GERAL PARA OS

Diretor-Geral do Instituto MovRio

APOIADORES

Após 26 anos à frente do Disque Denúncia, o nosso

PRINCIPAIS

Patrono - Zeca Borges – nos deixou no dia 03 de

RESULTADOS E

dezembro de 2021. Entretanto, ele criou uma equipe

NOTÍCIAS DE ABRIL

habilitada, motivada e pronta para cumprir os
desafios diários característicos da missão do Disque
Denúncia.
Nesta nova fase do Disque Denúncia é relevante

OS PROGRAMAS DO
INSTITUTO MOVRIO

demonstrar que o que realizamos não tem preço,
mas tem custos. E desde 2016, quando o Governo do

APOIE O INSTITUTO

Rio de Janeiro interrompeu o apoio financeiro ao

MOVRIO E SUAS

Instituto,

INICIATIVAS

agravado

pela

redução

do

apoio

de

empresas e entidades, principalmente durante a
pandemia da Covid-19 e que perdura até hoje, a
saúde financeira do Disque Denúncia requer atenção
e cuidados para que se consiga dar continuidade às
suas atividades de combate ao crime.

PROGRAMA
CIDADES

MAIO DE 2022

Atento à essa demanda, o Instituto MovRio potencializou as suas ações e os programas do
Disque Denúncia receberam destaque na mídia em todas as suas vertentes, levando a
valoração

de

mídia

do

Disque

Denúncia,

no

mês

de

abril,

a

alcançar

marcas

surpreendentes.
Consta no novo planejamento estratégico do Instituto uma revitalização tecnológica e uma
busca de parcerias para a criação de uma nova mentalidade de cidade inteligente, onde os
serviços do Disque Denúncia estarão ainda mais atuantes nos locais em que a mancha
criminal indicar uma ação mais efetiva do poder público.
Este periódico tem a finalidade de estreitar o relacionamento com os nossos parceiros,
atualizando-os sobre as atividades do programa e disponibilizando subsídios, inclusive,
para convidar novos parceiros para a luta contra o crime. Nele traremos as notícias das
atividades do Disque Denúncia que receberam destaque no mês de abril, além de
informações e novidades sobre o Instituto Mov Rio.
Todas as edições trarão algum estudo ou entrevistas relacionadas à segurança do nosso
querido Estado. Tenham uma boa leitura. Vamos em frente!!

Disque Denúncia nas redes
Olá, eu sou a Dora, a digital influencer do Disque
Denúncia!

Quero saber se você já está ligado, seguindo os
nossos perfis nas redes sociais. Se ainda não
segue, corre lá e fique por dentro das notícias
sobre a segurança pública do Rio de Janeiro.

Já somos mais de 225 mil DDNautas que ajudam
as autoridades policiais a cuidar do nosso Estado.

@DDALERTARIO

@DISQUEDENUNCIARIO

@DISQUEDENUNCIARJ

Aconteceu no Disque Denúncia
mais resultados
POR JORGE ARAÚJO

Desaparecidos
Disque Denúncia ajuda autoridades do Peru na
identificação e paradeiro de jovem desaparecida
22/03/22
A jovem, Maria Carolina de Carvalho Lima Souza, de 24 anos, que estava
desaparecida há quase dois anos, foi encontrada no Peru. De acordo com a Polícia,
ela estava internada em um hospital psiquiátrico na cidade peruana de Trujillo. A
informação detalhada, sobre o paradeiro, chegou ao Disque Denúncia na noite do
dia 22 de março.

Linha Verde
24ª edição da campanha Disque Balão é lançada pelo
programa Linha Verde do Disque Denúncia
15/04/22
Lançada no dia 15 de abril, a campanha é sazonal e se estende até o dia 15 de
setembro. De acordo com um levantamento feito pelo órgão, só no ano passado, o
programa cadastrou 122 denúncias sobre grupos de baloeiros, locais de
comercialização, fabricação ou soltura de balões.

Procurados
Foragido da Justiça por crime em Goiás é preso em
Maricá com ajuda do Disque Denúncia
25/4/2022
Contra Thiago de Medeiros havia um mandado de prisão expedido pela 8ª Vara
Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo
crime de Patrimônio/Apropriação Indébita, praticado no estado, em agosto de 2019.

PROGRAMA CIDADES
POR RENATA LIMA

Cidades Seguras devem não
apenas proteger as pessoas e as
propriedades, mas também todas
as suas atividades econômicas, o
meio-ambiente e a percepção
pública da cidade como um local
seguro para se viver, trabalhar e
visitar.
A segurança nas cidades depende
de diversos serviços trabalhando
integrado, com um único propósito
e objetivos em comum.

O que é o Disque Denúncia
CIDADES?
É um modelo de negócio pronto e
de implantação imediata, onde o
município e a população se
beneficiarão dos serviços de uma
marca já consagrada.
O Disque Denúncia Cidades já
funciona em diversas regiões do
estado do Rio, com resultados
expressivos e comprovados.

O nosso foco é atuar no entorno
das áreas que já possuem o
serviço, pois o nosso trabalho faz
com que o crime organizado se
movimente, deixando essas regiões
em situação de vulnerabilidade,
exigindo
um
planejamento
estratégico de segurança efetivo
para a prevenção e redução dos
crimes.

VANTAGENS DE TER UM DISQUE DENÚNCIA CIDADES

TEMOS UM BOM
NEGÓCIO PARA A
SUA CIDADE.

CIDADE
SEGURA

Integração do cidadão
Colaboração da população
Fomento profissional para
recebimento de informações
Centro de monitoramento
Reforço e integração da
rede operacional

Disque
Denúncia
CIDADES

O NEGÓCIO
01. PROPOSTA

A nossa proposta é te oferecer a
implementação de um serviço já
consagrado pela sociedade, que
permite à população participar de
forma mais efetiva da segurança
pública da sua cidade.
02. ASSINATURA

Após formalização de um Termo de
Fomento, será dado início ao uso do
sistema
credenciado
já
em
funcionamento. Além do direito ao
uso da marca Disque Denúncia, um
modelo de negócio de sucesso
comprovado.
03. SUPORTE

Adquirindo o serviço, o município
recebe todo o suporte e consultoria
necessários para executar as ações e
garantir o padrão de qualidade do
serviço.

Parceria
O Disque Denúncia corre o
risco de fechar e o Rio de
Janeiro precisa do seu
apoio
POR RENATO ALMEIDA

Principais
números
2.7 MILHÕES DE
DENÚNCIAS DESDE 1995

O Disque Denúncia é uma instituição sem fins lucrativos que atua no
Rio de Janeiro e mantém suas atividades através da contribuição e
convênios de empresas e entidades. Nossos colaboradores são
responsáveis pela operação do Disque Denúncia, treinamento dos

EM 2022 JÁ FORAM
REGISTRADAS 22.916
INFORMAÇÕES

atendentes, análise de dados, apoio de Tecnologia da Informação,
Assessoria de Comunicação, relacionamentos Institucionais com as
forças de segurança do Estado, contabilidade e assessoria jurídica do
programa. Isso requer tempo, habilidade e recursos financeiros.
Em seus quase 27 anos de existência, o programa nunca recebeu uma
crítica ou teve a sua imagem abalada, graças ao nosso compromisso
com a população, mantendo o nosso princípio do anonimato e o de

NO ÚLTIMO MÊS FORAM
CADASTRADAS 7.667
DENÚNCIAS

122 MIL DENÚNCIAS
CHEGARAM NO APP
DISQUE DENÚNCIA RJ

atender com a urgência devida ao apelo do denunciante, que nos
considera um fio de esperança para a solução do problema.
Precisamos reforçar o nosso time de parceiros contra o crime. Assim
como em nossos atendimentos, também garantimos o anonimato das

457 CRIMINOSOS
FORAM PRESOS EM 2021
COM A AJUDA DO
DISQUE DENÚNCIA

doações. Acreditamos que juntos possamos impedir a suspensão das
nossas atividades que recebem, em média, 400 ligações por dia.

Entre em contato conosco através
do telefone (21) 2518-1920 ou faça

Em respeito aos nossos doadores e à população do Estado do Rio de

diretamente o seu depósito bancário

Janeiro, a fim de garantir a transparência da utilização dos recursos

na conta corrente da instituição:

recebidos, anualmente, será disponibilizado no site do Disque
Banco Bradesco

Denúncia o Balanço Auditado das nossas receitas e despesas.

Instituto MovRio
Agência: 3176-3

Por favor, considere realizar a sua doação em apoio ao Disque
Denúncia hoje! Clique aqui para fazer a sua doação!

C/C: 422182-6
07.424.811/0001-69
PIX - CNPJ

PROGRAMA
CIDADES
Cinturão 1177
PANORAMA
MANGARATIBA
01 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DE 2022
PRODUZIDO PELA GERÊNCIA DE ANÁLISE DO
DISQUE DENÚNCIA

De acordo com os dados registrados
no Disque Denúncia, entre 1.º de
janeiro de 2022 e 19 de abril do
mesmo ano, foram registradas 64
denúncias sobre supostos crimes e
irregularidades
administrativas
ocorridas na cidade de Mangaratiba.
O número de denúncias registrado
no período da pesquisa é 19% menor
do que a média (79,8) de denúncias
registradas nos 5 anos anteriores.
A linha de tendência do número de
denúncias sobre fatos ocorridos em
Mangaratiba, já considerando a
quantidade de registros em 2022, é de
queda, o que aponta não para uma
redução de índices criminais, mas,
sim,
para
a
diminuição
da
participação da população nos
problemas da cidade, ou, o que é
pior, na redução da confiança das
pessoas nas instituições locais..

Não podemos deixar de
destacar também o caráter
preventivo das denúncias,
quando
possibilitam
à
polícia
antecipar-se
à
atividade
criminosa,
impedindo que a mesma se
concretize, aumentando a
sensação de segurança da
população.

O crime mais denunciado
na cidade é o TRÁFICO DE
DROGAS. Em contraste às
denúncias sobre tráfico de
entorpecentes,
foram
localizadas 8 denúncias
sobre atuação de GRUPOS
DE
MILICIANOS
em
Mangaratiba,
correspondentes
a
aproximadamente 12% das
denúncias.

O
principal
local
de
ocorrência em Mangaratiba é
o bairro de MURIQUI, seguido
pela PRAIA DO SACO e
ITACURUÇA,
empatados
como segundo bairro mais
denunciado.
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