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PESQUISA DE 2020

Pandemia não foi fator
determinante para a queda dos
homicídios e roubos de carga
Estudo inédito do
ISP mostra ainda
que o roubo de
veículos manteve
a tendência
de declínio
esperado antes do
isolamento social
RIO / SUL FLUMINENSE
A pandemia do coronavírus não interferiu, de forma
determinante, nas quedas dos
homicídios dolosos e dos roubos de carga no estado do Rio
de Janeiro em 2020. De acordo
com o estudo que o Instituto
de Segurança Pública (ISP)
lança nesta terça-feira (20/04),
os dois indicadores seguiram a
tendência de declínio observada
desde 2018. No caso dos homicídios, o isolamento social não
impactou significativamente a
queda de 12%. Os registros de
2020 ficaram ainda abaixo do
previsto, após análise dos últimos seis anos da série histórica.
O estudo conclui, portanto, que
é possível considerar que as
políticas adotadas no âmbito

da segurança pública tiveram
papel importante para os resultados dos indicadores.
Os roubos de carga, que
caíram 33% no ano passado,
apresentaram variações pequenas nos meses após a decretação
do estado de emergência na área
da saúde no estado. Os registros
ficaram muito próximos dos
valores previstos no modelo
comparativo criado pelos pesquisadores do ISP e, portanto,
não foram afetados significativamente pela pandemia. Esse
tipo de crime, é importante
salientar, começou a apresentar
queda em 2018 e manteve um
ritmo decrescente sustentado
em todo esse período.
O roubo de veículo foi outro
indicador analisado no estudo.
De acordo com o modelo de
comparação elaborado pelos
pesquisadores do ISP, esse
tipo de crime ficou abaixo da
projeção nos dois meses seguintes ao início das medidas
de isolamento social. Porém,
a partir de junho de 2020, o
número de casos ficou dentro
do previsto, ou seja, as medidas
de distanciamento social não
afetaram significativamente os
números de roubos de veículos
nesse período.

CRIMES DE
OPORTUNIDADE
Já o número de roubos a transeuntes e de celular caiu abruptamente a partir do mês de março,
quando teve início o período de
isolamento. A média semanal de
casos, que era de 1.803, passou
para 810 e os totais de casos de
março a junho ficaram muito
abaixo do esperado, levando em
consideração a série histórica.
Os registros voltaram a subir
quando o nível de distanciamento social foi reduzido no estado.
A forte queda desses tipos
de crimes não foram observados
só no Rio de Janeiro. O estudo
de David Abrams, sobre as
25 maiores cidades estadunidenses, observou reduções
de roubos além do previsto e
não encontrou efeitos sobre os
homicídios. Uma pesquisa de
Tarah Hodgkinson e Martin
Andresen sobre a cidade de
Vancouver, no Canadá, também
identificou quedas significativas para os roubos. O mesmo resultado também foi encontrado
na pesquisa de Mic-Taec Kim e
Felix Leung, que analisou Nova
Gales do Sul, na Austrália.
Essas pesquisas, assim como
a do ISP, partem da teoria das
atividades rotineiras, que suge-

rem que as variações no número
de crimes são explicadas pelas
diferentes maneiras pelas quais
se relacionam infratores, alvos
e vigilância. Assim, a explicação para a queda nos roubos
a transeunte e de celular está
justamente na alteração das rotinas das pessoas que passaram a
frequentar menos as ruas devido
ao isolamento social. Por serem
crimes de oportunidade, quanto
menos pessoas circulam pelas
ruas, menores são as chances
para a ação de bandidos.
- O ISP tem a preocupação
constante em analisar as estatísticas da área de segurança pública
da forma mais fiel possível à
realidade. Logo no início das
medidas de isolamento, identificamos mudanças em alguns
indicadores e, desde então, estamos empenhados em entender
como a pandemia mudou as
tendências. A conclusão é que
nem todos os crimes tiveram
o mesmo comportamento na
situação atípica que estamos vivendo. Esse trabalho é essencial
para gestão da segurança pública,
porque, entendendo melhor essas
mudanças, os recursos podem ser
alocados de maneira mais eficaz
- afirma a diretora-presidente do
ISP, Marcela Ortiz.

Prefeitura alerta pecuaristas
sobre campanha da febre aftosa
QUATIS
A prefeitura, através da
Secretaria de Desenvolvimento Rural do município,
informa sobre a Campanha
de Vacinação contra a Febre
Aftosa deste ano. A campanha
será dividida em duas etapas:
a primeira etapa se inicia a

partir do dia 1º de maio e segue
até o dia 31 do mesmo mês,
com vacinação destinada aos
animais de todas as idades e a
segunda etapa será realizada
em novembro, com animais
de até 24 meses de idade.
Apesar da pandemia do
coronavírus em 2020, a campanha de vacinação realizada

nas últimas duas etapas foi
um sucesso, tendo sido obtida
uma cobertura vacinal acima
de 98% do rebanho. Vale
ressaltar que o resultado da
última etapa da campanha
de vacinação aqui no município, encerrada em 15 de
dezembro do ano passado,
foi de 99,63% em relação ao

Índice de Vacinação na População Envolvida na Etapa,
e 98,94% em relação ao Índice
de Propriedade com Registro
de Vacinação, segundo informações do Fechamento Oficial da Etapa da Campanha
de Vacinação contra a Febre
Aftosa, atualizado em 30 de
janeiro deste ano.

Iniciada obras de reparo da ponte do bairro Benfica
ITATIAIA
Os moradores e turistas,
que precisam atravessar a ponte
que está localizada no bairro
Benfica, próxima a entrada do
bairro Usina Velha, começam
a notar mudança na estrutura.
Essa mudança está sendo feita
pela prefeitura, por meio da
Secretaria de Obras e Serviços

Públicos, aonde vem sendo realizado o trabalho de recuperação
do madeiramento da ponte,
ajuste na estrutura e colocação
de corrimão nas laterais.
O trabalho está sendo feito
com recursos próprios e os
profissionais deram início
na intervenção no último dia
22, dividindo todo o processo
em duas etapas que, segundo

a previsão da equipe, será estendido até a semana que vem
para não causar transtorno aos
moradores que passam pela
ponte. “Sabemos que estamos
no momento de pandemia,
e pelo decreto municipal, a
utilização de rios e cachoeiras
no município estão proibidas.
Diante disso, o fluxo de carros
na ponte é menor, o que favo-

rece o andamento do trabalho.
Não queremos demorar com o
serviço, pois nossa intenção não
é causar transtorno ao morador.
Mas temos uma equipe técnica
de qualidade, funcionários da
prefeitura, que darão conta
do recado entregando algo de
qualidade ao morador”, explica
o assessor especial da Secretaria
de Obras, Luiz Tavares.

Troca de tiros termina com material do tráfico apreendido
ANGRA DOS REIS
Na manhã de terça-feira,
dia 20, no bairro da Sapinhatuba I em Angra dos Reis, após
informações equipes seguiram
para o local, sendo recebidas
por intensos disparos de arma

de fogo, sendo necessário de
forma técnica revidar a injusta
agressão.
Após vasculhar a área, foi
encontrado um indivíduo
caído ao solo. Com o mesmo
fora apreendida pistola calibre
9mm, e uma mochila conten-

do em seu interior o material
entorpecente. O homem foi
encaminhado para o Hospital
Municipal da Japuíba (HMJ),
e todo material encontrado
levado para sede da 166ª Delegacia de Polícia (DP) para
medidas cabíveis.

No balanço final da equipe,
foram apreendidos uma pistola
Glock 9mm, um carregador
alongado, 15 munições, um
cinto de guarnição, um estojo
deflagrado, 15 sacolés de maconha, 224 pinos de cocaína, uma
granada e R$ 20.

Programa Olhar digital entrega
mais de cem óculos para população
PORTO REAL
A Secretaria de Saúde informa que deu início a entrega
dos óculos aos beneficiados do
programa Olhar Porto Real.
Ao todo, a atual remessa vai
entregar 104 óculos aos moradores que fizeram a solicitação
e atenderam aos requisitos
para participarem do progra-

ma. Desde janeiro deste ano,
o programa Olhar Porto Real
já atendeu 184 moradores com
novos óculos.
A entrega acontece das 8 às
17 horas, na sede da Secretaria
de Saúde.
Quem deseja fazer parte
do programa, deve procurar o
Serviço Social da Saúde, também na sede da Secretaria de

Saúde. Os moradores abriram
processo e estão aguardando
para o início do processo de
avaliação, devem manter os
números de telefone atualizados junto ao Serviço Social
da Secretaria Municipal de
Saúde. A previsão é a próxima
avaliação ocorra nesta terça-feira, dia 27.
O prefeito Alexandre

Serfiotis falou que a administração municipal quer zerar a
fila no Programa Olhar Porto
Real. “Temos o objetivo de
zerar a fila de espera até
meados de maio deste ano.
Para isso contamos que os
munícipes que fizeram a
solicitação fiquem atentos e
mantenham os dados atualizados”, disse Serfiotis.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP (CD)
4X4.Início do recebimento das propostas:28/04/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:10/05/2021 às 09h00
- Abertura:10/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:10/05/2021
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM - SRP.
Início do recebimento das propostas:28/04/2021 às 17h30
- Encerramento de recebimento:10/05/2021 às 09h00 - Abertura:10/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:10/05/2021 às
09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 047/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE TACHÕES, TACHINHAS, COLA E
SEGREGADOR DE PISTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL.Início do recebimento das propostas:29/04/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:11/05/2021 às 09h00
- Abertura:11/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:11/05/2021
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2021
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO, CLOUD FILES E
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
MIGRAÇÃO, ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE E SEGURANÇA.Início do recebimento das propostas:29/04/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:11/05/2021 às 09h00
- Abertura:11/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:11/05/2021
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERAS.
Início do recebimento das propostas:30/04/2021 às 17h30
- Encerramento de recebimento:12/05/2021 às 09h00 - Abertura:12/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:12/05/2021 às
09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FRIBROCIMENTO
- SRP.Início do recebimento das propostas:03/05/2021 às
17h30 - Encerramento de recebimento:13/05/2021 às 09h00
- Abertura:13/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:13/05/2021
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2021
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA
EM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA ARTICULADA- SRP.
Início do recebimento das propostas:03/05/2021 às 17h30
- Encerramento de recebimento:13/05/2021 às 09h00 - Abertura:13/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão:13/05/2021 às
09h30.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411
ou edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@
gmail.com.
Renata E. de M. das N. Conceição
Assistente Técnico

