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Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2017 
Ao 18° Batalhão da Policia Militar 
 

Ao Comandante  Cel. Rogério Figueiredo 
    

Prezado Comandante, 
 

  O quadro de violência e insegurança que ocorre na cidade, acrescidos de 
relatos diversos de ocorrências no bairro que chegam à Associação de Moradores e Amigos 
da Freguesia, nos preocupa, originando a necessidade de solicitar ao 18º BPM uma reunião 
para esclarecimentos e sugestões que possam dar maior tranquilidade aos moradores, com 
resposta rápida e eficiente aos delitos e estratégia preventiva para que esses delitos, não 
ocorram ou diminuam.  

  Primeiramente entendemos que na questão segurança, também se insere a 
Guarda Municipal e a Polícia Civil, e nesse sentido já entregamos ao Comandante do 18º um 
documento (anexo) solicitando informações sobre o andamento da integração dos órgãos de 
segurança conforme o projeto apresentado pela Prefeitura para Jacarepaguá. 

  Apresentamos também as questões e propostas que seguem abaixo: 

1- Relato de pegas noturnos nos trechos das ruas Guanumbi, Três Rios e Pau Ferro. 

2- Assaltos frequentes, quase sempre utilizando moto, nas ruas Araguaia e nas transversais 
Rubens Silva, Geminiano de Góis, Bananal e Joaquim Pinheiro. 

3- Igualmente no trecho da estrada do Bananal altura do condomínio El Dorado e da Rua 
Ituverava ao final.  

4- Alarmes que acusam alguma irregularidade, como no Curso YES Freguesia na Rua 
Xingú, e nenhuma ação é tomada. 

5- Citamos da mesma forma ocorrências na estrada Ten. Cor. Muniz de Aragão, Caribú e 
do Gabinal. 

6- Essa insegurança nas ruas relatadas no item 5 vem comprometendo a frequência diária 
de moradores e transeuntes no Bosque da Freguesia outrora considerável. Entendemos 
que é necessário um estudo e maior interação com a direção do Parque para viabilizar o 
maior uso desta grande e única área de lazer da Freguesia e dos bairros adjacentes. 

7- Visando orientar a comunidade e auxiliar na prevenção e cuidados, solicitamos ter 
acesso às informações sobre os índices de ocorrências geográficos, que indiquem de fato 
os reais pontos mais vulneráveis do bairro. 

8- Percebemos que a excessiva ocorrência de boataria que circula pelas redes gera 
ansiedade, medo e pânico na população já assustada. Perguntamos como a PM poderia 
responder com eficiência e rapidez a esses boatos interrompendo assim a disseminação de 
falsas noticias, sugerindo desde já, a criação de um departamento central especializado no 
tratamento desse tipo de denúncias que 24 hs por dia identificasse as informações corretas 
nas DP e batalhões da PM, divulgando-as em seguida, numa ação contra a boataria. A 
AMAF se coloca à disposição para divulga-las no seu site e rede social. 

   Certos da atenção e presteza na resposta ao acima solicitado nos colocamos 

ao dispor 

Atenciosamente, 

                             

 

   


