PLANO ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA DE PARATY

VIVA PARATY, com segurança
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DIAGNÓSTICO
Mapa da Violência de 2015 aponta Paraty como a segunda
cidade mais violenta do estado, com taxa de homicídios inferior
apenas à de Cabo Frio
•Aumento da sensação de insegurança entre moradores e
comerciantes, com risco de afetar o turismo
•Presença de facções criminosas
•Carência de efetivo de controle (PMERJ, PCERJ e GM)
• Atores criminais predominantemente jovens

DIAGNÓSTICO
Comparativamente, no entanto, situação não é tão
grave:

•Números pequenos fragilizam índices
•Baixa ocorrência de disputa territorial entre
facções
•Poucos confrontos com a polícia
•Armamento leve entre criminosos
•Territórios pequenos e de fácil acesso
•Infraestrutura razoável
Momento Crítico:
Pode ser resolvido ou agravado.

COMUNICAÇÃO
Ocasião pede decisões profundas.
Mobilização para a participação da sociedade no Plano

Estratégico de Segurança de Paraty
•

Grande evento de anúncio e adesão

•

Criação de um marco de lançamento com intervenção
física e urbanística nas áreas críticas (Ilha das Cobras e
Mangueira)

•

Peças publicitárias informando sobre o plano, tanto para
população quanto para turistas.

•

Seleção de agentes para interagir com a população em
grupos que discutem segurança pública nas redes
sociais

•

Proposta de mudança do uniforme da Guarda Municipal

POLICIAMENTO
PROPOSTA DE DIVISÃO DO TERRITÓRIO
PM+GM

Viva Paraty

PM+GM

PM – Polícia Militar GM – Guarda Municipal

PP – Viva Paraty, com segurança

FORMAS DE
POLICIAMENTO
Viva Paraty, com segurança
Centro Histórico: Setor Azul
• 2 equipes de moto (4 motos e 4
motociclistas)
• 1 viatura – 2 policiais
• 1 base (1 policial e 1 civil)
• 3 equipes de policiamento a pé (4 policiais e
2 civis)
• 1 assistente social
• 1 guarda municipal de trânsito
• 1 quadriciclo (policial)

FORMAS DE
POLICIAMENTO
Polícia Militar e Guarda Municipal
Setores Amarelo, Verde e Azul
•

4 viaturas da PM

•

2 motos da PM

•

2 duplas de policiamento a pé

•

8 policiais regulares

•

12 policiais PROEIS

•

4 viaturas da Guarda Municipal

•

8 Guardas municipais RAS

•

1 moto da Guarda Municipal

OTIMIZAÇÃO
DO POLICIAMENTO
TRIPLICAR O EFETIVO
•

Guarda Municipal: hoje são 4 nas ruas por dia.
Propomos 14.

•

RAS – Regime Adicional de Serviço –
Guardas remunerados para atuar no horário de
folga.

•

Polícia Militar: hoje são 13 nas ruas por dia.
Propomos 25.

•

PROEIS – Programa Estadual de Integração
em Segurança: PMs remunerados, em regra
pela municipalidade, para atuar no horário de
folga.

•

Viva Paraty, com segurança: Propomos
15 agentes (11 policiais e 4 civis).

PREVENÇÃO E
PROGRAMAS SOCIAIS
Programas para a Integração da cidade
•

Cessar-fogo entre as comunidades de Ilha
das Cobras e Mangueira

•

Expansão do turismo para essas áreas

•

Aproximações entre comunidades
populares e Centro Histórico

•

Melhoria da iluminação pública em Ilha das
Cobras e Mangueira

•

Colocar sistema de câmeras para funcionar

•

Estabelecer um Sistema de Informação

PREVENÇÃO E
PROGRAMAS SOCIAIS
Políticas para adolescentes e
jovens das comunidades
•

Reforço e aceleração escolar

•

Foco em alunos problema já na pré
adolescência (1º ciclo)

•

Esportes nas escolas

•

Jovem Aprendiz

•

Empreendedorismo

•

Ações culturais em Mangueira e Ilha
das Cobras

MODELO DE INVESTIMENTO
COMPARTILHADO

•

Parcerias com empresas e
instituições

•

Criação de modelos alternativos de
financiamento

•

Contribuição de turistas

•

Apoio do governo municipal

GOVERNANÇA
Governança estratégica:
GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal
•

Representantes da Prefeitura, da sociedade e das
forças de segurança

Governança operacional
•

Viva Paraty, com segurança: recrutamento,
treinamento, supervisão e comando próprios

•

PROEIS: comando da PMERJ em regime
diferenciado

•

RAS: comando da Guarda Municipal

•

Gabinete de Gestão Operacional (coordenação
colegiada dos órgãos de segurança e sociedade)

Governança financeira
• Convention Bureau

PRÓXIMOS PASSOS
GRUPOS DE TRABALHO
• Finanças
• Programas Sociais (integração da
cidade + política para jovens)
• Governança
• Mobilização e Comunicação

VIVA PARATY, com segurança

