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SEGURANÇA

Operação de Carnaval vai contar com 
1.880 policiais militares no Piauí

Nayara Felizardo e Maria Clara Estrêla
Repórteres

A Secretaria de Segurança 
apresentou ontem (8) o pla-
nejamento para a Operação de 
Carnaval no Estado. Ao todo, 
1.880 policiais vão atuar para 
garantir melhores condições 
de segurança aos foliões. Para 
possibilitar esse efetivo, serão 
compradas as folgas dos poli-
ciais.

Segundo o secretário de 
Segurança Fábio Abreu, as 
cidades de Floriano, Campo 
Maior, Barras, Água Branca, 
Parnaíba e Luís Correia vão 
receber 586 policiais milita-
res. “Esses são os lugares que 
atraem maior contingente de 
foliões”, disse Abreu.

Dez dias antes do Carnaval 
será enviado reforço especial 
para as fronteiras do Piauí 
com o Ceará e Pernambuco. O 
objetivo é evitar a entrada de 

drogas pelas rodovias interes-
taduais. 

O comandante da PM, co-
ronel Carlos Augusto, afirma 
que a corporação vai atuar em 
duas frentes: montagem de 
barreiras e visibilidade. "A po-
lícia tem que ser vista, temos 
que estar ao alcance da popu-
lação, nos fazer presentes", diz. 

Já a Policia Civil estará re-
forçando a as operações nas 
delegacias especializadas, em 
especial Central de Flagrantes, 
Entorpecentes e Delegacia de 
Trânsito.

Durante todo o mês de car-
naval, Teresina vai ter 14 even-
tos, cuja organização solicitou 
a presença da PM pra reforçar 
a segurança. Para esses even-

tos específicos como Capo-
te da Madrugada, Sanatório 
Geral, e as prévias do mês de 
fevereiro, são destacados 231 
policiais.

Corso
Em Teresina, o policiamen-

to do Corso vai contar com 
um efetivo total de 790 poli-
ciais militares distribuídos ao 
longo do percurso e das vias 
de acesso. Serão homens da 
Cavalaria, do Rone, Força Tá-
tica e Ciptran, atuando no po-
liciamento ostensivo. 

Na zona Norte, onde será a 
área de concentração dos ca-
minhões, haverá um setor de 
policiamento. Na zona Leste 
serão quatro setores ao longo 

da avenida Raul Lopes. Todo 
o percurso vai estar sinalizado 
com balões identificando as 
plataformas da policia. 

O policiamento ocorrerá 
nos três turnos, sendo inten-
sificado à tarde e à noite, por 
serem considerados estes os 
períodos mais críticos devido 
à aglomeração e dispersão das 
pessoas. 

A novidade é que nesse ano, 
em cada plataforma, além dos 
PMs terão também dois bom-
beiros equipados com extinto-
res e mantendo contato direto 
com o Samu. 

A Raul Lopes contará com 
50 policiais civis localizados 
em Delegacias Móveis para o 
registro de ocorrências rápidas. 
Todos os pontos de concentra-
ção serão sinalizados e a Ponte 
Estaiada vai receber uma espé-
cie de central de monitoramen-
to que reunirá as Polícias Civil 
e Militar, PRF, BPRE, Corpo 
de Bombeiros e Samu. 

De acordo com o secretá-
rio Fábio Abreu, o objetivo 
é reduzir os índices de crimi-
nalidade e episódios de vio-
lência registrados nos anos 
anteriores. “Por isso estamos 
montando esta ação conjun-
ta das forças de segurança. 
Tudo foi pensado para atuar-
mos em conjunto", explica o 
secretário.  

Para possibilitar a 
formação de todo 
esse efetivo no 
Carnaval, a PM 
vai comprar folga 
dos policiais

18 detentos do PI vão 
cursar ensino superior

APROVADOS

O sistema prisional do Piauí 
aprovou 18 detentos para cur-
sos superiores, através do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
para Pessoas Privadas de Li-
berdade (Enem PPL), edição 
2016.

Esses detentos atingiram 
pontuação suficiente para rea-
lizarem inscrição no ensino 
superior, através do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) ou do 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni).

Um dos detentos, que passou 
para Matemática, já foi matri-
culado para o curso na Univer-
sidade Estadual do Piauí (Ues-
pi). Ele obteve 740 pontos na 
redação. Outro detento atingiu 
800 pontos na redação.

Além de Matemática, os de-

tentos obtiveram pontos para 
concorrerem aos cursos de Di-
reito, Administração, Ciências 
Biológicas, Geografia, Letras, 
Jornalismo, Pedagogia, Histó-
ria e Secretariado.

Os detentos que não têm En-
sino Médio completo também 
podem pedir a certificação de 
conclusão do grau, caso te-
nham obtido a pontuação ne-
cessária no Enem. Atualmente 
20% das pessoas privadas de 
liberdade no Piauí estão estu-
dando nos presídios.

Em 2015 e 2016, o ensino 
nos presídios do Piauí atingiu 
o percentual de crescimento de 
292%, em comparação a 2014. 
O ano letivo no sistema prisio-
nal do Estado terá início no dia 
13 de fevereiro.

Policiais civis fazem 
paralisação no ES

CRISE NA SEGURANÇA

Os policiais civis do Espí-
rito Santo decidiram, em as-
sembleia realizada ontem (8) 
em Vitória, cruzar os braços 
em protesto pela morte de um 
policial em Colatina, no in-
terior do Estado, na noite de 
terça (7).

Por meio do chefe de Polí-
cia, delegado Guilherme Daré, 
a Polícia Civil informou que 
não aderiu à paralisação. Se-
gundo Daré, o movimento é 
"isolado e está sendo feito ape-
nas por uma associação".

De acordo com Clovis 
Guioto, vice-presidente da As-
sociação de Escrivães do ES, 
o comunicado "não condiz a 
realidade". "Lemos o comuni-
cado durante uma assembleia 
no começo da tarde e ele foi 
repudiado pelas nove asso-
ciações que participaram do 

encontro. Estamos parados, 
exceto em casos flagrantes, até 
meia-noite."

De acordo com Junior Fia-
lho, diretor do Sindicato dos 
Investigadores, a princípio 
a categoria ficará de braços 
cruzados o fim do dia. Após 
a assembleia, os policiais civis 
fizeram uma caminhada até o 
quartel onde familiares impe-
dem PMs de sair para as ruas.

Aos gritos de "Hoje a polícia 
do ES é uma só", os agentes 
chegaram aplaudindo a para-
lisação.

"Nós vamos parar hoje em 
protesto pela morte do Marce-
lo e pelo descaso do governo 
com a Polícia Civil. Temos vá-
rias pautas, a reposição salarial 
e de efetivo, principalmente, 
mas, hoje, paramos pelo Mar-
celo."                                      (UOL)

O comandante diz haverá duas frentes: "barreiras e visibilidade"
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