Você pode ajudar na prevenção contra a violência
Por Siderley Andrade de Lima, Consultor de segurança pessoal

A preocupação foi sempre orientar o leitor em assuntos relacionados
com a segurança preventiva no seu cotidiano. Despertar em cada
cidadão a necessidade e a real consciência de ter consigo uma cultura
em segurança preventiva, com isso, cada um estará contribuindo
para reduzir os índices de crimes contra pessoas e patrimônios.
A prevenção é uma maneira de poder ajudar a ‘prevenir’ a violência,
mas qual será a outra? Como posso ajudar a reduzir a criminalidade?
Não se assuste, mas muitas vezes somos coniventes com a
criminalidade! Você deve estar se perguntando como pode acontecer
isso? Quantas pessoas já não presenciaram algum tipo de crime e
não tomaram nenhuma atitude, fingiram não estar vendo nada? Um
exemplo é o cidadão parado no semáforo e ao ver um assalto
ocorrendo com o carro da frente ou do lado, não toma atitude
alguma. Não estou pedindo para ninguém ser super-herói e tentar
salvar a vítima, agarrando e desarmando o criminoso, mas em muitos
casos iguais ou semelhantes ao citado acima, o cidadão poderia ter
usado um recurso que muitos possuem hoje, “o aparelho celular” à
mão para acionar a polícia.
A polícia não é onipresente, nem onisciente, ela não está presente em
toda parte e também não sabe de tudo, por isso, a sua ajuda é
fundamental, de repente você pode ver algum tipo de crime em um
semáforo, nas ruas, em algum lugar da cidade, no seu bairro pode ter
um ponto de consumo e tráfico de drogas, ter uma casa suspeita de
ser um cativeiro devido a movimentação, algum desmanche com
movimentação suspeita, no seu bairro, tem algum fugitivo ou
procurado da justiça, etc. São as mais diversas situações, na qual
pode estar ocorrendo um crime.
A atividade policial na sua grande maioria precisa de informações e a
ajuda da população, em outras palavras o cidadão é “ os olhos do
policial”. Observar detalhes, atitudes de pessoas estranhas, veículos
suspeitos, aprenda a antever situações, enxergue longe, desconfie de
situações aparentemente corriqueiras, qualquer situação fora do
contexto normal.
Caso você presencie um crime, ou saiba de algum tipo de informação,
veja o que você pode fazer para ajudar:
No ato de presenciar algum crime, ligue imediatamente para a
Policia Militar 190, em algumas cidades as Guardas Municipais
atendem pelo telefone 153, procure ter o telefone da delegacia
de sua cidade;
Além do telefones acima, você também pode ligar para fazer
alguma denúncia ou dar algum tipo de informação através do
disque-denúncia 181;

Procure ter os telefones de emergências no seu telefone
celular;
Procure participar das reuniões dos Consegs (Conselhos
Comunitários de segurança do seu bairro e cidade).
Lembre- se : N a Con st it u içã o Fe de r a l, no a r t . 1 4 4 “A se gu r a n ça
pública, é de ve r do Est a do, dir e it o e r e sponsa bilida de s de
todos”. Faça sua parte colaborando com a segurança de todos,
prevenir e exigir é o caminho para uma segurança melhor.
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