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1.

A gerência da Segurança
Pública, desde o final dos anos
noventa, (cm ultrapassado fron-
teiras geográficas, sociais,
econômicas e políticas em busca
de inovações e soluções compar-
tilhadas para o controle da
criminalidade e violência. Essa
realidade teni influência na
cultura global do crime, nas
mudanças de perfil dos crimi-
nosos e, no plano local, com a
forte presença do menor na
criminalidade urbana.

Assistimos ainda, além da
Iransnacionalização do crime, a
multiplicação de SUaS rami-
ficações, tentáculos, articulações,
meios e/ou instrumentos de suas
práticas, sejam tecnológicos OU

humanos, que atingem a todos,
indistintamente, em qualquer
localidade.

Portanto, nenhum país. estado
ou município é capaz de controlar
e manter em níveis aceitáveis o
crime e a violência ou de garantir
o sentimento de segurança, se não
exercer urna gerência (lo suas
políticas públicas de defesa social
compartilhada, integrada, soli-
dária e sem fronteiras.

Nenhum cidadão ou loca-

liclade, urbana ou rural, tem ficado
imune	no	contexto	da
crini mal idade. Estatísticas
mostram que cio mais simples
cidadão de bem ao de maior poder
econômico são igualmente alvos
potenciais do crime e da
violência, bem corno do menor
lugarejo ao maior centro urbano.

Pequenas localidades deixa-
ram de ser, eventualmente, palco
dos crimes ocasionais, ainda que
praticados com algum grau de
violência, para serem sitiadas e
transformadas em objetos do
cobiça (la criminal idade violenta
ou organizada, que tem migrado
dos grandes centros para estes
lugarejos, onde executam
assaltos, tráfico de drogas,
latrocínios, seqiiestros e outras
modalidades (lei ituosas violentas.

Estamos diante de urna
criminalidade sinônima de
violência e terror. Seus autores
são impiedosos e insensíveis com
os Direitos Humanos, atacam suas
vítimas e seus patrimônios, sob o
efeito das drogas e de potentes
armas em punho, tiram as
chances de defesa (las pessoas,
subtraem seus pertences e, às
vezes, exterminam suas vidas.

Desse modo, mudanças têm
ocorrido, não só no compor-
lamento individual de cada
vítima em potencial do crime o
da violência, como dos gerentes
de segurança pública e nas
atitudes das comunidades, dos
administradores públicos e
agentes políticos.

No Plano Estadual, o atual
Governo tem sido diligente nas
suas políticas públicas em defesa
do cidadão ao estabelecer metas
de estruturação e priorização da
segurança pública nos seus três
níveis de prevenção criminal: o
primário, secundário e terciário.

No nível primário, as ações de
governo têm sido voltadas para a
educação, saúde, geração de
empregos, distribuição de renda
e infra-estrutura urbana e rural.
No nível secundário vimos o
aparelhamento logístico e
humano da polícia ostensiva e
investigativa, a integração
operacional do sistema de defesa
social. Na esfera das medidas
terciárias a atuação efetiva do
subsistema prisional. ampliando
penitenciárias. com a missão de
reter, controlar e recuperar
criminosos para reinseri-los,
produtivamente, na sociedade e
evitar a realimentação da
criminal idade.

As prefeituras municipais e
suas comunidades, também têm
(lado sua contribuição, firmando
convênios com as organizações
policiais para apoio no custeio de
suas atividades de policiamento
e investigação, criando condições
de cooperação e parceria para o
trabalho de urna policia eficaz,
comunitária e i uvesligativa, na
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Horizonte

busca de soluções de prevenção
criminal e melhoria de vida da
população.

Já no âmbito federal as
políticas de segurança l)I'l)li(a
passam pelo princípioio da
cooperação com os Estados,
através do Fundo Nacional de
Segurança Pública ou Peniten-
ciário, para o custeio de projetos
de oti mização, potencialização e
gestão integrada da segurança
pública.

Mas Minas Gerais tem exten-
são geográfica continental e
realidades culturais e sócio-
econômicas diversificadas.
Enquanto encontramos 1 ocali-
(jades isoladas, também é
marcante a presença de a-
grupamentos de municípios
limítrofes.

Entretanto, estes municípios
agrupados são permeados de
diferenças ou desequilíbrios
sociais, culturais, econômicos e

até políticos. Tais contrastes tornam
aqueles municípios mais pobres
atrativos para homizio de
criminosos violentos e instalação
de bases de comando ou suporte
logístico cio crime organizado,
com reflexos na insegurança das
pessoas que trabalham ou moram
naquela aglomeração urbana.

Com isso, é preciso uma
atenção especial para com a
segurança pública nessas áreas
conurl)adas e de movimentos
pendulares das suas populações
fixas e flutuantes, principalmente
a Região Metropolitana de Belo
Florizonte. Assim, por iniciativa
do Deputado Estadual Roberto
Carvalho, Presidente do Partido
dos Trabalhadores de Belo
Horizonte, em parceria com o
deputado Chico Simões, vem a
público a aprovação pela As-
sembléia. Legislativa de Minas
Gerais (la Emenda Constitucional
65/2004, dwxlo poderes ao Estado
para recriar Região Metropolitana,
visando a gestão unificada de
função pública de interesse
comum.

Tal iniciativa. (:amiflha na
direção das políticas de gestão
integrada da segurança pública,
no âmbito estadual. Vislumbra-
se como mna is uma lerramnen Ia de

planejamento da segurança
pública comparlilhada com
municípios limítrofes. obser-
vando suas potencialidades e
deficiências, para se (lar O apoio
justo e necessário no combate ao
crime e no controle de sua
migração para aquelas localida-
des mais carentes.

Ao cnn tem iilar a Região
Metropolitana de Belo Horizonte
com um Plano J)iretor de
Desenvolvimento Integrado e um
Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano, a emenda per-
mitirá o aporte de recursos do
Fundo Nacional de Segurança
Pública, pois significará a forma
de se lazer prevenção criminal e
social integrada e regionalmente.

Maior expectativa gera ainda
a referida emenda constitucional
porque possibilitará, também, a
criação de um Fundo de Se-
gurança Pública Metropolitano,
que será mais uma fonte de
custeio da defesa dos cidadãos,
principalmente, daqueles mora-
dores em municípios mais pobres.
com deliciêmicia de serviços
essenciais ou com maior in-
cidência criminal violenta.
Também na prática, vem
cumprir um papel de extrema
importância social, o do integrar
as cidades e o desenvolvimento
de suas comunidades, mi ni mi-
zando Seus desequilíbrios.

Assim, na condição de cidadão
e também de gerente de
segurança pública. (:oIlSi(lero a
iniciativa do deputado Roberto
Carvalho mais uma ação política
comprometida com os interesses
públicos e com a grandeza de
Minas Gerais no cenário nacional.

Jefferson Rodney de
Oliveira é tenente-coronel PM,
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