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DD, duas letras que
ajudam a segurança
pública a salvar vidas e
direitos

NESTA EDIÇÃO

Por Zoraia Saint'Clair Branco [1]

É DA SUA CONTA!

As duas letras iniciais do Disque Denúncia
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registradas,

uma
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com
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delegados toma posse e tive a graça de pertencer
a essa turma de antigos e novos policiais que
tinham o sonho de fazer uma polícia e uma
segurança pública melhor para todos que por
esse estado passassem ou que nele habitassem.
É em 1995, quando as estatísticas apontam mais
de

100

ocorrências

de

extorsão

mediante

sequestro, que é fundado o Disque Denúncia. Eis
um projeto que, patrocinado por empresários
que à época “representavam cerca de 99% do
PIB carioca” segundo Zeca Borges em palestra
de 1999 na Universidade Candido Mendes, vem
a ser o grande parceiro da segurança pública em
um modelo que se espraiou por todo o Brasil.
Zeca Borges faz falta como pessoa e como colega de trabalho, e ainda como vizinho
de porta, como brincávamos quando trabalhávamos no prédio da Central do Brasil,
no terceiro andar. Ele, no Disque Denúncia e eu na Escola de Inteligência de
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ESISPERJ/SSINTE/SEPOL), ambos
numa parceria que se consolidou quando anos após a fundação do Disque Denúncia,
já em meados de 2010 e até o final de 2013, estava lotada na Divisão Antissequestro
(DAS) a convite de um dos delegados que lá estava em 1995, mas ali como Titular.
No momento em que temos conhecimento de um sequestro (fala do cotidiano), Disque
Denúncia e policiais iniciam um trabalho em conjunto, contato intenso entre esses
profissionais. Viver isso é de um aprendizado sem tamanho.
Por experiência, como cidadã e como delegada de polícia digo: usem sempre o Disque
Denúncia, o que se noticia por este meio persiste em seus pontos fundamentais:
garantia de anonimato, paga de recompensa (em casos específicos) e parceria com a
mídia.
DD, duas letras que salvam vidas. Basta “denunciar”.
[1] Diretora da Escola de Inteligência do Estado do Rio de Janeiro (ESISPERJ/SSINTE/SEPOL).
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NOVA CAMPANHA: CONSUMIDOR
NOTA 10! É DA SUA CONTA.
O Disque Denúncia lançou no dia 22 de agosto uma
campanha de conscientização do comércio irregular
de combustíveis, sonegação de impostos - atividade
que

ocorre

com

frequência

em

postos

de

abastecimento no estado do Rio do Janeiro. A
campanha está ativa nas Redes Sociais do Disque
Denúncia e o objetivo, além de conscientizar a
população, é o de estimular denúncias sobre o
abastecimento com combustível adulterado, bomba
fraudada, propaganda enganosa, crimes tributários
(como

a

não

emissão

de

nota

fiscal),

ambientais e roubo ou furto de combustíveis.

crimes

Aconteceu no Disque Denúncia
mais resultados

Cigarros
Operação Foco Divisa RJ apreende mais de 900
maços de cigarros contrabandeados em Duque de
Caxias
23/08/22
Policiais da Operação Foco Divisa RJ, após receberem informações do Disque
Denúncia, estiveram no dia 23 de agosto, na Praça do Pacificador, no município de
Duque de Caxias, e flagraram um homem comercializando cigarros
contrabandeados do Paraguai da marca Gift. Notícia completa.

Tribunal do tráfico
Informação ao Disque Denúncia salva mulher de ser
executada por traficantes na comunidade do Cajueiro,
em Madureira
16/08/22
No dia 16 de agosto, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), tendo como base
informações repassadas pelo Disque Denúncia, salvaram uma mulher de ser
executada no alto da comunidade do Cajueiro, em Madureira, por traficantes que
atuam na região. Leia mais.

Procurados
Com informações do Disque Denúncia polícia prende
um dos líderes do tráfico de drogas do Morro do
Amor, no Lins de Vasconcelos
04/08/22
Policiais Militares da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora – 3ª UPP/3º BPM (Lins de
Vasconcelos), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, (2253-1177),
capturaram, no dia 01 de agosto, Anderson dos Santos Morais, de 43 anos, mais
conhecido pelos vulgos “Chucky”, “Brinquedo”, “Americano” ou “Trintinha”. Leia
notícia completa.

A abordagem de
proximidade como
instrumento de prevenção
da criminalidade
CEL PM André Henrique de Oliveira Silva
Comandante
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Diante de uma realidade complexa
como é o caso da segurança pública
do estado do Rio de Janeiro, as
organizações policiais têm cada vez
mais
investido
esforços
na
execução de estratégias de atuação
baseadas no uso de informações
qualificadas oriundas de diferentes
fontes e na articulação com a
sociedade e demais órgãos que
atuam nesta seara. Associação
importante quando pensamos na
otimização dos recursos disponíveis
(viaturas e efetivo), na redução da
criminalidade e no fortalecimento
da imagem institucional.
Um exemplo desse tipo de estratégia
é o "Arrastão do Bem". No projeto,
uma prática que é tão comum no
universo policial – a abordagem – é
compreendida como um mecanismo
que contribui para o estreitamento
da relação entre a polícia e a
sociedade,
a
prevenção
da
criminalidade e o aumento da
percepção
de
segurança
da
população.

A inspiração vem da filosofia de
polícia de proximidade e do
policiamento orientado para o
problema. Esses modelos de
policiamento
preconizam
a
aproximação com a comunidade,

Me. Elisângela Oliveira

Policiamento

Doutoranda e Mestre em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Universidade Federal Fluminense

as ações preventivas, e o uso e a análise sistemática das
informações. Diferentemente da abordagem policial que é
realizada em casos de fundada suspeita, no projeto são
realizadas simultaneamente abordagens de proximidade.
O foco é coletar informações, seja por meio do diálogo com
o público ou das denúncias realizadas através dos meios de
comunicação que são informados nos folders distribuídos
durante a abordagem (ligações ou acesso a redes sociais do
batalhão ou do Disque Denúncia), que possam subsidiar o
planejamento operacional e revelar a percepção da
comunidade em relação à atuação policial.
Desde 2014, o projeto vem sendo realizado em diferentes
batalhões operacionais da Secretaria de Estado de Polícia
Militar. Atualmente, acontece em duas unidades
especializadas subordinadas ao Comando de Policiamento
Especializado: o Batalhão de Policiamento em Áreas
Turísticas (BPTur) e o Grupamento de Policiamento
Ferroviário (GPFer). Juntamente com outras iniciativas, o
"Arrastão do Bem" tem se tornado um importante canal de
comunicação para o fortalecimento da segurança turística
e o recebimento de denúncias acerca dos furtos de cabos da
SuperVia, por exemplo. Algo que compromete todo o
sistema ferroviário que atende milhares de pessoas
diariamente.
Cabe lembrar que o "Arrastão do Bem" é somente um
exemplo que mostra como é possível "fazer segurança
pública” baseada no diálogo e na participação social,
mesmo diante das dificuldades e da diversidade de
ocorrências que são atendidas pelo efetivo policial.

CIGARROS ELETRÔNICOS

Os dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), são também conhecidos como cigarros eletrônicos,
vaper, pod, e-cigarette, e-ciggy, e-pipe, e-cigar, heat not burn (tabaco aquecido), entre outros. Desde
2003, quando foram criados, tais produtos passaram por diversas gerações: os produtos
descartáveis - de uso único; os produtos recarregáveis com refis líquidos (que contém em sua
maioria propileno glicol, glicerina, nicotina e flavorizantes) - em sistema aberto ou fechado; os
produtos de tabaco aquecido, que possuem um dispositivo eletrônico onde se acopla um refil com
tabaco; os sistema "pods", que contém sais de nicotina e outras substâncias diluídas em líquido e se
assemelham à pen drives, dentre outros. A comercialização, importação e propaganda de todos os
tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, por meio da Resolução de
Diretoria Colegiada da ANVISA: RDC nº 46, de 28 de agosto de 2009. Essa decisão se baseou no
princípio da precaução, devido à inexistência de dados científicos que comprovem as alegações
atribuídas a esses produtos. Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/tabaco/cigarroeletronico
Apesar da proibição, sabemos que o produto continua sendo vendido e consumido livremente nas
lojas especializadas no ramo. Com isso, o Disque Denúncia tornou-se um importante instrumento
para o recebimento de informações sobre o ilícito. Um levantamento feito pela equipe de Análise do
Disque Denúncia indica locais, normalmente fixos, de comercialização de cigarros eletrônicos,
como também o nome de pessoas envolvidas no contrabando deste produto. A primeira denúncia
cadastrada foi no dia 13 de novembro de 2017, e citava a localização de um suspeito que trabalhava
em um laboratório de fabricação de essências para a produção dos dispositivos.
No ano de 2020, foram recebidas 05 denúncias sobre o tema. Em 2021, 12 informações e, até o dia
08 de setembro deste ano, foram 22 denúncias.
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Pontos Fixos de Comercialização
Os principais pontos de comercialização denunciados são as tabacarias; o comércio popular, como o da Rua
Uruguaiana, no Centro do Rio; lojas de conveniência em postos de combustíveis; residências e bancas de
jornais.

Grandes Eventos
'Em uma das denúncias recebidas, havia informação sobre um evento denominado “Malibu Festival”, que
ocorreu no dia 12 de agosto, em um centro comercial na Zona Oeste do Rio. Uma grande festa com consumo
de drogas, bebidas alcoólicas, cigarros eletrônicos e com a presença de menores de idade' - concluiu o
denunciante anônimo.
É importante destacar que o Disque Denúncia repassa as denúncias à Delegacia do Consumidor (DECON).

Polícia apreende com ajuda do Disque Denúncia R$ 100 mil em produtos ilegais no Centro do Rio
A ação foi realizada para coibir a venda ilegal de cigarro eletrônico no camelódromo da Uruguaiana.
Pelo menos uma pessoa foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento, e mais de R$ 100 mil em
cigarros eletrônicos e outros produtos ilegais e não licenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) foram apreendidos em um box do centro comercial.
Leia mais: https://disquedenuncia.org.br/noticia.php?id=3759
*Informações extraídas pela Gerência de Análise do banco de dados do Disque Denúncia.
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