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Dúvidas sobre segurança do Rio - Agência Lupa
Ascom - GM-Rio <ascgmrio@gmail.com>
8 de setembro de 2020 13:02
Para: Nathalia Afonso <nathalia@lupa.news>
Cc: Ascom Prefeitura do Rio <ascomprefeiturarj@gmail.com>, Imprensa Seop <imprensaseop.rio@gmail.com>
Boa tarde, Nathalia. Seguem as respostas abaixo. Abs, Beatriz
Em qui., 3 de set. de 2020 às 22:27, Nathalia Afonso <nathalia@lupa.news> escreveu:
Caros, boa tarde.
Estamos verificando algumas informações sobre a segurança do Rio de Janeiro e solicitamos os seguintes
dados/informações da Guarda Municipal:
1. A Guarda Municipal passou por um programa de requalificação voltado para o uso adequado de armas
não letais e para o uso de sistemas de comunicação de rádio nas operações de policiamento comunitário
e vigilância ostenciva em 2017? Esse programa aconteceu em 2018, 2019 ou 2020? Esse programa foi feito
em parceria com a Força Nacional de Segurança Pública?
A Guarda Municipal já capacitou 4.219 agentes para utilização de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo
(IMPO), que inclui a pistola de eletrochoque, lançadores que efetuam disparo de munições de impacto controlado
(borracha) e de emissão de gás CS (gás lacrimogêneo) e granadas de efeito moral e emissão de gás lacrimogêneo.
A capacitação do efetivo teve início em outubro de 2018 e é realizada de forma contínua.
O curso de Radiocomunicação foi iniciado em junho de 2019 e já capacitou 5.906 guardas municipais e também é
realizado de forma contínua pela instituição.
Já o curso Filosofia de Polícia Comunitária teve início em julho de 2018 e 4.949 guardas já passaram por esta
capacitação
Todo programa de capacitação, treinamento e atualização do efetivo é realizado pela própria instituição por meio da
Academia de Ensino, que é vinculada à Diretoria de Recursos Humanos (DRH), que conta com corpo próprio de
instrutores. O curso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) conta com instrutores da Academia de
Ensino e também do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da GM-Rio.
2. Quantas câmeras de vigilância existiam na cidade do Rio de Janeiro atualmente?
De acordo com o Centro de Operações Rio, a cidade do Rio de Janeiro conta com 811 câmeras para monitoramento
desde 2015.
3. Quantos guardas municipais ficam no Centro de Operações do Rio (COR) atualmente?
Ao todo, são 119 guardas municipais que atuam no COR.
4. Qual era o efeitvo das UOPs atualmente?
São 1.032 guardas municipais distribuídos por nove Unidades de Ordem Pública ( Méier, Tijuca, Catete,
Copacabana, Ipanema/Leblon, Porto Maravilha, Corredor Cultural, Lapa/Cruz Vermelha e Ouvidor/Cinelândia.
5. Existem unidades da UOPs em Madureira, Irajá, Penha, Ilha do Governador, Bangu, Realengo,
Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz e Pavuna? Preciso confirmar se existe um unidade em cada
bairro citado.
Existem Inspetorias da Guarda Municipal nos bairros citados.
3ª Inspetoria da Guarda Municipal ( Higienópolis / Penha)
5ª Inspetoria da Guarda Municipal (Bangu/Realengo)
6ª Inspetoria da Guarda Municipal (Madureira/Irajá /Pavuna)
7ª Inspetoria da Guarda Municipal (Praça Seca/Jacarepaguá)
12ª Inspetoria da Guarda Municipal (Ilha do Governador)
13ª Inspetoria da Guarda Municipal ( Campo Grande)
14ª Inspetoria da Guarda Municipal (Santa Cruz)
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Não foram inauguradas UOPs nestes bairros.
No lugar das UOPs, a Prefeitura do Rio de Janeiro optou, após análise das necessidades dessas regiões, por um
modelo de segurança mais completo: o Rio+Seguro. O programa faz a integração de agentes de segurança (guardas
municipais, policiais militares e civis, além de bombeiros) com os serviços de diversos órgãos municipais - tais como,
Comlurb, Conservação, Assistência Social, Fazenda - na melhoria do bairro. Além de utilizar tecnologia de câmeras
individuais com georreferenciamento.
O Rio+Seguro foi lançado em 3 de dezembro de 2017, nos bairros de Copacabana e Leme; chegando, em 7 de junho
do ano passado, à Cidade Universitária. No dia 22 de janeiro, foi a vez de Jacarepaguá receber o programa,
inaugurando novo ciclo de expansão, agora, pela Zona Oeste, que foi seguido, em 19 de fevereiro, pelo lançamento do
R+S Taquara. No dia 20 de julho, foi inaugurada base de apoio do programa na região da Merck, como reforço da
ação na Taquara.

6. Como ficou o Grupamento de Ronda Escolar durante a pandemia?
Com a suspensão das aulas em março, os guardas municipais que atuam na Ronda Escolar foram deslocados para
reforçar as ações de enfrentamento à pandemiana cidade, mas parte da equipe mantém o patrulhamento de rotina
nas unidades escolares do município.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Assessoria de Comunicação Social
Guarda Municipal do Rio de Janeiro
2976-5969 / 2976-5971 / 2976-5972
www.rio.rj.gov.br/web/gmrio
Twitter: www.twitter.com/gmrio - @gmrio
Facebook: www.facebook.com/gmrio.oficial
YouTube: http://www.youtube.com/ASCGMRIO
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