Paraná recebe viaturas, capacetes e binóculos
do Ministério da Justiça e Segurança Pública
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Mais de R$ 12 milhões em equipamentos avançados para as polícias estaduais
do Paraná foram entregues nesta quinta-feira (25/) pelo presidente Jair Bolsonaro
e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, durante uma
solenidade em Brasília (DF). O secretário da Segurança Pública do Paraná,
Romulo Marinho Soares, representou o Governo do Estado no evento.
O Paraná recebeu 32 viaturas modelo S10 4x4 (das 230 entregues para o Brasil)
com espaço para transporte de presos, 42 binóculos com visão noturna, 42
capacetes balísticos, 99 unidades de placas balísticas nível III tipo Stand Alone,
além de um binóculo termal (de um montante de mais de 2 mil itens entregues
aos estados).
Os acessórios são importantes e proporcionam vantagens operacionais aos
policiais em ambientes com baixa luminosidade, floresta densa e portos
clandestinos. A entrega foi simbólica e os materiais chegarão ao Paraná nas
próximas semanas e, após entrega, serão distribuídos de acordo com as
necessidades de cada instituição, na região de fronteira.
Os materiais e viaturas foram adquiridos por meio do Programa Nacional de
Segurança nas Fronteiras e Divisas (V.I.G.I.A.) para incrementar os recursos já
disponibilizados às polícias Militar e Civil que atuam no combate ao crime
organizado em pontos sensíveis do Estado.
“Os índices de crimes tem reduzido no País e isso não é mérito somente do
governo federal, mas também dos governadores e seus respectivos secretários
de Segurança Pública. As secretarias de segurança têm sido conduzidas por
pessoas que entendem do assunto e sabem como enfrentar a violência”, disse o
presidente.
Número de mortes violentas cai 12,82% na comparação com 2020
no Paraná

O ministro Anderson Torres mencionou o desafio do Brasil em proteger e
fiscalizar os mais de 16,8 mil quilômetros de fronteira seca com quase todos os
países da América do Sul. “O V.I.G.I.A. é uma ação estratégica do Ministério da
Justiça e Segurança Pública com foco no combate ao crime organizado, na
valorização profissional e na integração das forças de segurança. O investimento
total é de mais de R$ 70 milhões”, salientou.
“São itens que ajudam muito nossas polícias e ajudam a combater o contra o
crime organizado. Nosso Estado possui características singulares, com fronteira
com o Paraguai e a Argentina, que são exploradas por grupos criminosos, mas
temos trabalhado forte com planejamento e ações de inteligência para
neutralizar o tráfico de drogas, de armas e o contrabando”, disse Marinho.
Governador autoriza promoção de carreira de 724 policiais civis no
Paraná
“O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem
investido pesado com formação de policiais e aquisição de equipamentos para
melhorar a qualidade de vida dos policiais e os equipamentos que ele tem para
combater os crimes transnacionais”, afirmou o coronel do Paraná mobilizado em
Brasília, Éveron César Puchetti Ferreira, coordenador do Arco Sul, composto
pelos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Tocantins.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o apoio da União ao Paraná engloba,
ainda, R$ 10,3 milhões em diárias aos policiais que atuaram pela Operação
Hórus, apenas em 2021, e R$ 13 milhões para o sistema de rádio comunicação.
Governador entrega 155 motocicletas BMW para Polícia Militar do
Paraná

O secretário da Segurança Pública do Paraná, Romulo Marinho Soares,
representou o Governo do Estado no evento. Foto: SESP
INVESTIMENTO FEDERAL – Ao todo, foram entregues nesta quinta 230 viaturas
policiais caracterizadas, além de mais de 2 mil equipamentos táticos de visão
noturna, proteção balística e material para atendimento pré-hospitalar aos
estados do Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.

