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SEGURANÇA PÚBLICA EM TEMPOS DE COVID-19
NA BAIXADA FLUMINENSE

A IDMJRacial segue acompanhando os efeitos dramáticos de uma
política de segurança pública que visa o abate do corpo negro e
entende que o "inimigo público" a ser combatido é a população
negra das favelas e periferias. Após 2 anos de crise sanitária,
devido ao contágio de Covid-19 em
massa e mesmo sob uma liminar,
fruto da incidência política da ADPF
635 - A ADPF das Favelas, as
operações
policiais
continuam
acontecendo.
Apenas
em
2021
ocorreu
o
assassinato de 3245 pessoas no
ASSASSINATOS NO ESTADO
estado do Rio de Janeiro, sendo que
DO RIO DE JANEIRO
aproximadamente
30%
desses
assassinatos foram realizados na
Baixada Fluminense. Houve uma
diminuição de 8,4% em relação ao
ano anterior, segundo o ISP. Porém,
DAS MORTES
o que explica a diminuição de
homicídio doloso no Rio de Janeiro?
OCORRERAM NA BAIXADA

3245

≅

3O%

A diminuição da população em circulação
pela cidade devido ao isolamento social do
Covid-19, também explica a redução dos
índices de homicídios dolosos no estado. Há ainda o impacto da
liminar que proíbe que ocorram operações policiais durante a
pandemia do Covid-19. Entretanto, para a IDMJRacial, os fatores
que mais impactaram a diminuição de homícidos dolosos estão
diretamente ligados ao aumento expressivo de
casos de desaparecimentos forçados
e autos de resistências. Apenas a
+8,6%
Baixada Fluminense registrou um
aumento de 8,6% nos casos de autos
de resistência em relação a 2020, PESSOAS ASSASSINADAS PELA
foram 439 pessoas assassinadas pela
POLÍCIA NA BAIXADA
polícia na região.

Fonte: ISP; Elaboração IDMJR.

439

Fonte: ISP; Elaboração IDMJR.
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Ademais, com a consolidação do poder das milícias em diversos
territórios da Baixada Fluminense e a recorrente problemática da
subnotificação nos casos de homicídios e desaparecimentos, os
dados oficiais não representam a realidade brutal imposta para as
moradoras e moradores da Baixada.
Aproximadamente 30% do total de pessoas desaparecidas no estado
ocorrem na Baixada Fluminense, apenas em 2021 ocorreu um
aumento de 44,6% no número de pessoas desaparecidas na região,
são 1253 pessoas que estão desaparecidas. Contudo, a metodologia
dos dados oficiais não engloba os casos de desaparecimentos
forçados dificultando ainda mais a possibilidade de quantificar o real
número de pessoas vítimas da violência urbana que são executas
pelo Estado.
O desaparecimento forçado trata-se da
privação de liberdade. São pessoas
DESAPARECIMENTOS FORÇADOS
capturadas, presas, sequestradas, detidas
ou retiradas de seus territórios contra sua
própria vontade, seja pelo Estado ou por
qualquer organização

284

+31,4%

CASOS DE EXTORSÃO

1253

+44,6%

política, com ou sem apoio do governo.
Sendo levadas para áreas desconhecidas,
torturadas, mutilados e executados sem
que haja vestígios ou rastros do corpos ou
qualquer evidencia da autoria do crime.
Os corpos são descartados em cemitérios
clandestinos ou rios para impedir a
identificação das vítimas.

PESSOAS DESAPARECIDAS

46

+16,7%

ENCONTRO DE CADÁVER

Fonte: ISP; Elaboração IDMJR.

O histórico de violência urbana na
Baixada Flu- minense é marcado pelo
cotidiano desaparecimento de corpos,
mortes que são ignoradas pelas
estatísticas oficias. Inclusive com a
expansão das milícias, assistimos ao
aumento nos casos de extorsão e
encontro de cadáver na Baixada.
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O perfil das vítimas, em geral, é o de jovens negros, com baixa
escolaridade, do sexo masculino e moradores de favelas e
periferias.
As áreas com maior número de denúncias e depoimentos de
desaparecimentos forçados são as áreas de controle de milícias que de
forma arbitrária e violenta encarceram, assassinam e desaparecem com
os corpos dessas pessoas. Haja vista, que o desaparecimento forçado
engloba uma série de outras violações ao mesmo tempo, desde o
sequestro, a extorsão, a tortura, a lesão corporal, o desaparecimento e o
assassinato.

Orçamento Público para Segurança Pública em 2021

Previsão de orçamento

R$11 bilhões
Orçamento Realizado

R$13 bilhões

+ R$2 bilhões
Fonte: ISP; Elaboração IDMJR.

A
IDMJRacial
analisou
os
Relatórios
Resumidos
de
Execução
Orçamentária
do
Estado do Rio de Janeiro e
identificou um aumento nos gasto
de
segurança
pública
no
montante de R$ 2 bilhões, ou seja
um crescimento de 18,20% no
valor que foi inicialmente orçado
para o ano de 2021. Essa rubrica
foi revertida para a compra de
mais viaturas, intensificação do
policiamento,
fomento
ao
trabalho - benefícios sociais.
Enquanto a àrea de custódia e
reitegração social registrou a
diminuição de aproximadamente
30% nos seu gastos para
execução.
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Importante reconhecermos que este sistema de policiamento está
entrelaçado com o complexo penitenciário e industrial militar
internacional, Logo, escancarando a íntima relação entre as
organizações que comandam a violência urbana e a estrutura
interna dos Estados, seja através de seus falhos esquemas de
fiscalização ou articulação e negociação direta com as lideranças
de facções, máfias, maras e grandes organizações de comércio de
armas e drogas para garantir manutenção da lucratividade e
poderio do comércio dito ilegal.
Programa Cidade Integrada

Quando ocorre no dia 19/01/2022 o início da implementação do Programa
Cidade Integrada na Favela do Jacarezinho com a presença de mais de 1200
policiais, da Polícia Civil e Militar, não foi uma surpresa. Na ocasião da
discussão e planejamento deste programa, que nem sequer tinha nome, a
IDMJRacial já estava acompanhando as movimentações do Executivo
através da publicação do Pacto.RJ – Pacto por Resultados do Estado do Rio
de Janeiro.
No capitalismo dependente brasileiro as políticas das ausências
e/ou precarização e sucateamento das políticas sociais é o projeto
politico que articuladamente com a polícia produz controle e
genocídio para o povo negro nas favelas e periferias.
Ao contrário do que foi propagado pela mídia hegemônica e
branca, a ocupação do Jacarezinho não foi pacífica. Recebemos inúmeros relatos de pessoas que tiveram suas
casas invadidas, bens furtados e passaram por
humilhações e revistas vexatórias.
A IDMJRacial avalia que o Programa Cidade Integrada
é mais uma ação racista e segracionista do Estado, que
utiliza o véu do combate a violência apenas para gerar
desapropriações, expulsões e valorização mobiliária.
Para nós, só há uma forma de diminuir a violência do Estaco
e a letalidade policial: o fim das polícias e prisões.

