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Criminalidade cresce 14%
AUGUSTO DAUSTER

Comércio
de armas

l Roubos
de veículos
aumentaram 94%
e sequestros
relâmpago, 53%
G Da Redação, com agências
redacao@jornaldebrasilia.com.br

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
(SSP-DF) registrou aumento
de 14% do índice de criminalidade
na capital federal. O balanço corresponde ao primeiro trimestre do
ano, em relação a 2011. Roubos de
veículos (94,5%), a comércios (60,8%)
e sequestros relâmpago (53,4%) estão
entre os crimes que mais cresceram
nos três primeiros meses de 2012.
De acordo com o levantamento,
os crimes contra a pessoa aumentaram 9% – que abrangem homicídio, tentativa de homicídio e lesão
corporal. O número de assassinatos
saltou de 169 para 197, um aumento
de 16%.
Os registros de crimes contra o
patrimônio cresceram 14,7%. Neles
está incluído latrocínio (roubo seguido de morte), que diminuiu 22%
– ao contrário das tentativas, que
passaram dos 29 para 61 casos, um
crescimento de 110%.
Na avaliação da Secretaria de
Segurança, um dos fatores para esse
aumento da criminalidade foi o impacto negativo da realização da Operação Tartaruga, deflagrada pela Polícia Militar em fevereiro e março de
2012. Outro fator que influenciou
esta estatística foi a greve da Polícia
Civil do DF, ocorrida no primeiro
trimestre de 2011. Segundo a pasta, a
paralisação resultou no registro de
ocorrências apenas de crimes de alto
potencial ofensivo, como os crimes
contra a vida, e de menos ocorrências
policiais de crimes de menor po-
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Em Sobradinho, homem foi preso por venda de armas: neste ano, foram 296 casos de porte ilegal
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No primeiro trimestre de
2012, o número total de
prisões efetuadas pelo
Sistema de Segurança
Pública do Distrito Federal
foi de 4.191, enquanto no
mesmo período do ano
passado o número
registrado foi de 3.947.

tencial ofensivo.
O registro de crimes contra a dignidade sexual aumentou 34,3%, entre
estupros (31%) e tentativas de estupro
(58%). Para a secretaria, é uma consequência das campanhas relacionadas à Lei Maria da Penha (violência
doméstica), que têm incentivado a
denúncia de casos de violência.
No primeiro quadrimestre deste

Conforme os registros da
SSP, 1.156 carros roubados
ou furtados foram
localizados. O número
representa aumento de 33%
em relação a 2011. Assim
como os roubos, os furtos de
veículos também cresceram.
O aumento foi de 16%.

ano, a Polícia Civil do DF prendeu 40
pessoas pela prática de crimes sexuais, 29 delas em flagrante. Houve
um aumento de 25% no número de
prisões desse tipo de criminosos em
relação ao mesmo período de 2011,
quando foram realizadas 32 prisões.
No total, ao longo de 2011, foram
presas 87 pessoas que praticaram
esse tipo de delito.

Já a ação policial (apreensão de
armas e drogas, repressão ao uso e ao
tráfico de drogas e localização de
veículos) aumentou 7,4%. Os crimes
de trânsito reduziram em 0,6%, com
queda de 32,6% nos homicídios culposos e aumento de 0,6% nas lesões
corporais culposas.
AÇÃO PELA VIDA
O secretário de Segurança Pública, Sandro Torres Avelar, destaca a
implementação do programa de segurança pública Ação pela Vida –
Integração e Cidadania , lançado em
20 de abril e com 90 dias para entrar
em funcionamento.
“A medida vai trazer resultados
em médio prazo e consolidará a
política de Segurança Pública Inteligente e Integrada que vem sendo
aplicada desde o início do governo
Agnelo. Esses indicadores nos mostram que há muito a ser feito ”, diz.

Nos três primeiros meses do ano,
a Secretaria de Segurança Pública
registrou 296 ocorrências de porte
ilegal de armas de fogo. O balanço
não contabiliza a quantidade de
apreensões. Na noite de segunda-feira, em Sobradinho, agentes da 13ª
Delegacia de Polícia prenderam o
frentista de um posto de gasolina,
suspeito de comércio ilegal de armas
de fogo. Segundo as investigações
policiais, A.T.A.J., de 28 anos, venderia as armas no próprio posto,
onde trabalhava e foi preso.
No armário que pertenceria ao
suspeito, foram encontrados dois revólveres calibre 38, um calibre 22 e
um revólver Magnum 357, de uso
exclusivo das Forças Armadas, além
de munições e a quantia de R$ 2.450
em espécie.
Segundo a Polícia Civil, o frentista comercializava as armas para
criminosos e caminhoneiros da região. Em seu depoimento, o suspeito
fez uso do direito de permanecer
calado e se limitou a dizer que as
armas não seriam suas, tampouco o
armário onde o material teria sido
encontrado.
INVESTIGAÇÕES
De acordo com o delegado-chefe
da 13ª DP, Robert Meneses, o acusado foi identificado após um minucioso processo de monitoramento
por parte dos investigadores. Os
agentes iniciaram as buscas a partir
de uma arma que teria sido roubada
de um policial civil na região do
Dnocs, em Sobradinho. Os policiais
chegaram até o suspeito há cerca de
dois meses.
Os colegas de posto o teriam
identificado como dono do armário
onde as armas se encontravam. O
homem não possuía antecedentes
criminais e segundo os funcionários
do estabelecimento, ele não levantava suspeitas.
De acordo com informações da
polícia, o frentista teria servido por
um ano no serviço militar obrigatório, em Brasília. Mas ainda não se
sabe se este fato tem relação com o
crime. Os investigadores informaram ainda que já foram identificados
alguns dos suspeitos de ter comprado armas do acusado. No entanto, ainda não há informações sobre outros envolvidos no esquema e
como ele obteria as armas.
A.T.A.J. responderá por porte ilegal de arma de fogo, com pena de
dois a quatro anos, e comércio ilegal
de arma de fogo, podendo pegar
entre quatro e oito anos de prisão.

