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ARTIGO

Domingo, 13 de maio, li sem entender no blog do Noblat:
Admire a coragem desta mulher, mas não faça como ela! Chequei
as redes sociais e lá estava o vídeo, uma policial feminina de
folga, na frente da escola, reagiu a um assalto à mão armada. Ao
que parece, a policial não teve outra opção e pegou o bandido de
surpresa. Apesar do esforço em tirar as pessoas da linha de fogo,
ela fez três disparos e o bandido conseguiu disparar duas vezes,
na primeira, sem atingir ninguém, momento que a própria policial
busca refugiar-se e a segunda bala falhou. Em resumo, teve muita
sorte!
A Folha de São Paulo ouviu policiais que afirmaram que se
deve seguir o método Giraldi. O método orienta que só pode reagir
quando for o último recurso de sobrevivência, dele ou de outra
pessoa ou quando está armado e percebe que será revistado (por
isso há pessoas que defendem que policiais andem desarmados
no horário de folga). E nunca reagir quando estiver desarmado,
houver inocentes na linha de tiro (há casos extremos de policiais
que sacrificam a própria vida) e quando o disparo pode provocar
grande tumulto em locais de aglomeração, como shoppings.
Muita gente tira da cartola falácias sobre reagir aos bandidos,
mesmo estando em clara desvantagem. Até o próprio candidato
Bolsonaro, que defende a liberação de armas para o cidadão,
quando apontaram-lhe uma arma, ele entregou a moto, a carteira e
a Glock 380, simples assim, falar é uma coisa, agir é outra.
Estudos feitos corroboram o método Giraldi. Um estudo do
Instituto de Segurança Pública (ISP) feito no Rio, entre janeiro
e novembro de 2015, verificou que 20 agentes da lei, 5 policiais
civis e 15 militares, foram vítimas de latrocínio (roubo seguido de
morte), um sexto do total que foi de 121. Como no estado há 58 mil
policiais e 16,5 milhões de habitantes, a taxa de latrocínios no Rio
é de 34 vítimas para cada cem mil policiais e de 0,6 para cada cem
mil habitantes, ou 6000% mais chance de virarem vítimas fatais do
que de outras profissões.
Isso acontece porque o policial tentou reagir ou porque foi
reconhecido. Um agravante no
Rio é que na PM é obrigatório
o porte da carteira funcional
e infringir essa regra pode
submeter o policial a punições.
Talvez seja regra geral no país,
mas que deveria mudar ou o
policial deveria disfarçar o documento.
O estudo ainda compila o número de mortes de policiais civis e
militares desde 1998, separando entre os que estavam de folga e de
serviço. Foram, ao todo, 2.461 óbitos no período, sendo 2.183, 89%
do total, de policiais militares.
Em outro levantamento dados feito pela RCI - First-Security
Intelligence Advising, foram analisados 6.402 processos de assaltos
ocorridos nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de
Janeiro, de 2002 a 2009. Não houve reação em 97% dos casos,
que teve apenas um morto a cada 700 assaltos. Do restante, entre
as vítimas que estavam armadas e reagiram, houve uma morte a
cada quatro assaltos. Já entre as desarmadas ou que fizeram gestos
interpretados por ladrões como reação, o índice foi de um morto
a cada 16 roubos. Reforçando: 1 em 700 versus 1 em 4! Precisa
desenhar?
Mario Eugenio Saturno (cientecfan.blogspot.com) é
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) e congregado mariano.

(...) a policial não
teve outra opção
e pegou o bandido
de surpresa

Visitas

Interior

O presidente regional do
PSD e pré-candidato ao Senado, Carlos Fávaro, visita
cidades do Vale do Araguaia,
esta semana. A viagem começa por Querência, na
quinta-feira, onde o líder político deverá se reunir com
produtores e comerciantes.

Fávaro tem visitado os
municípios do interior, conversando com as lideranças,
políticas e empresariais. O
objetivo é discutir os problemas de cada localidade
e colher sugestões de como
resolvê-los, com políticas regionais específicas.
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andidatas interessadas em concorrer à rainha
e princesas da 36ª Expoagro de Barra do Bugres
têm até o dia 30 de maio para fazer sua inscrição
para a seletiva, que definirá as participantes do
concurso. A escolha será realizada no dia 14 de julho, no
Coliseu Eventos. O baile tem realização do Sindicato rural
em parceria com a Musique. Para se inscrever as interessadas
devem ter mais de 18 anos de idade e as inscrições devem ser
feitas no escritório do Sindicato Rural, localizado no Parque
de Exposições. A eleita pelo júri no dia 14 de julho, além da
coroa de rainha, leva para casa o prêmio de R$ 1 mil (bolsa
parcial de estudos da Unopar Barra do Bugres e brindes), a
segunda colocada ganha R$ 600,00 (mais brindes) e a terceira
colocada R$ 400,00 (mais brindes).

Frente fria

Prêmio

Celebridades

A primeira frente fria forte do ano será a responsável
por derrubar a temperatura
em diversas cidades do país.
Na capital mato-grossense, a
previsão é que os termômetros marquem 15ºC na madrugada do próximo domingo, 20.

A edição de 2018 do GW
100 Awards que será realizado no dia 1º de junho, no Boi
Grill, Parque das Águas, em
Cuiabá, traz uma novidade que
é o prêmio de personalidade do
ano. Nesta categoria, estão concorrendo nomes que fizeram
um diferencial no ano de 2017.

Entre os indicados, está o
nome do desembargador do
Tribunal de Justiça (TJ-MT),
Orlando Perri, o promotor de
Justiça do Ministério Público
Estadual (MPE-MT), Mauro
Zaque e também o delegado
da Polícia Judiciária Civil
(PJC), Flávio Stringueta.

BASTIDORESDAPOLÍTICA
Liberação

Pauta limpa

Negado

Os deputados estaduais concluíram na manhã
desta quarta-feira, 16, a
votação de vetos do governador Pedro Taques
(PSDB) a projetos dos
próprios
parlamentares
e liberaram a pauta para
apreciação de novas matérias.

Isso porque, quando se
coloca os vetos do Governo
em votação, nenhum outro
projeto pode ser analisado
antes de “limpar a pauta”. A
votação de pouco mais de 30
negativas do Executivo começou no dia 26 de abril. Ao
todo, 14 parlamentares participaram da sessão.

O desembargador Juvenal
Pereira da Silva do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), negou liminar que
pedia autorização para que
a Assembleia Legislativa de
Mato Grosso votasse a manutenção ou não da prisão
prisão do colega Mauro Savi
(DEM).

Moção de Aplausos
Professores e estudantes do Curso de
Enfermagem da Unemat receberam nesta
terça-feira, 15, Moção de Aplausos da
Câmara de Tangará, em reconhecimento
as melhorias trazidas à saúde pública e
privada do Município. O curso foi criado em
2006 com o escopo de formar profissionais
críticos, reflexivos e humanistas capazes de
atuar com competência e responsabilidade.
Até dezembro de 2017, o curso formou 302
enfermeiros.
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Tangará da Serra, Nova Olímpia,
Barra do Bugres, Porto Estrela,
Campo Novo do Parecis,
Sapezal, Denise, Arenápolis,
Nortelândia e Santo Afonso.
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