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Cooperação internacional e integração são garantias da segurança, diz ministro
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Para Eugênio Aragão, investimentos federais e experiência do país em megaeventos deixam o Brasil preparado para as competições olímpicas e
paralímpicas

O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, participou de reunião nesta segunda-feira (28.03), no Rio de Janeiro, com o governador em exercício do estado,
Francisco Dornelles, com o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e com representantes dos ministérios de Minas e Energia, Esporte e Aviação Civil, que discutiu
detalhes do planejamento de segurança para os Jogos Rio 2016. De acordo com Aragão, o país está preparado para garantir a tranquilidade dos participantes e
do público: “Acredito que o Brasil está preparado, sim, não só por conta do estudo de cenário feito pelo comando integrado, mas também por conta da
cooperação internacional com outros países”.

Aragão lembrou que os investimentos em segurança foram feitos desde antes da Copa do Mundo de 2014 e continuam sendo feitos pelo governo federal de
acordo com o planejamento para os grandes eventos esportivos. “Só para o evento das Olimpíadas o governo federal já investiu em torno de R$ 350 milhões,
então estamos firmemente engajados em fazer a nossa parte”, afirmou.
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Foto: Ivo Lima/Ministério do Esporte

O ministro da Justiça (C) destacou a experiência do Brasil em grandes eventos. Foto: Ivo Lima/Ministério do Esporte

Para fazer frente aos desafios relacionados à segurança pública e defesa nacional no maior evento esportivo já realizado na América do Sul, foi elaborado o
Plano Estratégico de Segurança Integrada (PESI). Nos mesmos moldes da Copa, o objetivo é garantir a atuação integrada e articulada entre as instituições de
Segurança Pública e Defesa Civil, Defesa Nacional e Inteligência. A preparação para os Jogos utiliza o aprendizado e experiência da Copa das Confederações,
Rio + 20, Jornada Mundial da Juventude e Copa do Mundo 2014.

O ministro da Justiça também lembrou que a segurança está sendo colocada em prática durante os eventos-teste dos Jogos Rio 2016. “A integração está
funcionando muito bem, os testes foram um sucesso. Não me parece que esse momento seja para uma preocupação extraordinária, claro que sempre estamos
analisando os cenários possíveis, inclusive de manifestações de rua, de riscos eventuais que possam ocorrer em virtude de ataques, isso faz parte dos cenários
que estão devidamente estudados. Sob esse aspecto estou bastante tranquilo”, garantiu Aragão.

A experiência de integração foi utilizada na criação de Comando Conjunto de Prevenção e Combate
ao Terrorismo (CCPCT), uma inovação específica dos Jogos Rio 2016. “As atividades antiterrorismo
são um componente natural de todos os grandes eventos, não só nesse. Claro que agora com maior
premência tendo em vista o cenário internacional, mas acredito que o Brasil está preparado sim, não
só pelo estudo de cenários que é feito aqui pelo Centro Integrado de Comando e Controle, mas por
todos os parceiros e também pela cooperação internacional. Estamos bastante precavidos para esse
tipo de incidente”, disse o ministro da Justiça.

O Brasil se prepara prevendo a mobilização de 47 mil profissionais de segurança pública, defesa civil
e ordenamento urbano e 38 mil homens e mulheres das Forças Armadas (dos quais 20 mil no Rio de
Janeiro), que passarão por novas capacitações e cujas forças serão dotadas de tecnologia e
equipamentos novos e mais modernos – que continuarão a ser utilizados após os Jogos.

Serão 3,5 mil policiais federais (350% a mais em relação à Copa do Mundo 2014) no Rio de Janeiro, 2
mil profissionais da Polícia Rodoviária Federal e cerca de 9,6 mil profissionais da Força Nacional de
Segurança Pública (policiais de elite recrutados em todos os Estados do país) para garantir a
segurança do público dos Jogos.

As Forças Armadas estarão preparadas para ser empregadas em caso de contingência, tanto
segurança do Revezamento da Tocha Olímpica como durante os Jogos. Para os Jogos, o Centro de Inteligência do Rio de Janeiro incluirá agentes de 100 países
participantes e estarão em funcionamento o Centro de Inteligência Nacional, em Brasília, e os Centros de Inteligência Regionais em todas as cidades-sede do
futebol.

Mateus Baeta - brasil2016.gov.br
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Últimas Notícias
26/06/2016 Bonito e Campo Grande conduzem a chama na volta da tocha para a estrada
26/06/2016 Entrega do Velódromo Olímpico completa o Parque Olímpico da Barra
25/06/2016 Felipe Wu vence sua segunda Copa do Mundo de tiro esportivo
24/06/2016 Tocha tem dia especial no Pantanal e na Chapada dos Guimarães
24/06/2016 Última instalação do Parque Olímpico, Velódromo é entregue neste sábado no Rio
24/06/2016 Em Cuiabá, tocha tem encontro com a cultura e o esporte matogrossense
24/06/2016 Brasil se recupera de derrota para a Sérvia e supera o Irã na Liga Mundial de vôlei
24/06/2016 Seleção Brasileira de vôlei feminino vence a Itália pelo Grand Prix



 

 

» Conheça a pesquisa: Diagnóstico Nacional do Esporte
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