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Editorial

MudançasdevemmelhoraraPolíciaCivil
As mudanças
que estão sendo
introduzidas na
organização da
Polícia Civil paulista podem, em
princípio,produzirbonsresultados,porqueracionalizam suas atividades e possibilitam melhor aproveitamento
dos recursos. Mas, como se trata
de algo novo, o governo agiu
bem em testá-las num certo número de cidades, para avaliar na
prática seus resultados, antes de
sua adoção definitiva em todo o
Estado.

A mudança principal, como
mostra reportagem de O Estado
de S. Paulo, é o agrupamento de
equipes de delegados, investigadoreseescrivãesdedistritos edelegacias especializadas nas cidadescommaisdeumDistritoPolicial (DP). A experiência já está em
cursoemnovecidadesdointerior
e no fim do ano será feito um balanço do que se conseguiu nesse
período. Nas pequenas cidades,
que contam com uma só delegacia,asituaçãonãomuda.Duasoutrasmudançasestãotambémem
estudo – a reestruturação da carreira de policial civil, cujos cargos

serãoreduzidosde14para7(delegado,investigador,escrivão,perito, médico legista, agente de políciaeagentedeperícia)eoestabelecimentodeumlimiteparaosdelegadosdeclasseespecialpermanecerem em seus cargos, os mais
elevados, para assim facilitar as
promoções e a renovação dos
quadros.
O agrupamento das equipes é
o ponto central da reforma e seu
objetivo é “mudar a cultura atual
do trabalho dos policiais civis,
que priorizam o registro de boletins de ocorrência e os procedimentos em cartório, restando

Asmudanças
naPolíciaCivildevem
melhoraraindamais
ocombateaocrime
emSãoPaulo
pouco tempo para a investigação”,segundoWaldirAssef,assessorespecialdaSecretariadeSegurançaPública.ASecretariaconsidera que a divisão territorial das
delegacias hoje existente fragmenta as informações obtidas e
prejudica as investigações. Isso

blogs.estadao.com.br/tragico-e-comico

porque equipes de investigadores que atuam em áreas diferentes não compartilham seus dados com os colegas.
O primeiro passo para liberar
os investigadores para suas funções específicas foi dado há algum tempo com a sensível diminuição do número de detentos
nosDistritosPoliciais,cujasuperlotação os obrigava a agir como
carcereiros.Osegundofoioinício
recente da implementação do
projetoquetransfereaospoliciais
militares o registro de boletins de
ocorrênciadecrimescomofurtos
e perda de documentos, medida

quetemligaçãodiretacomasmudanças na Polícia Civil.
Os primeiros resultados obtidos pelo agrupamento de equipes em Pirassununga são animadores. Ele melhorou a circulação
das informações, deu mais agilidade ao trabalho policial e, em
consequência,fezcairpela metade o tempo de esclarecimento de
alguns crimes.
Com medidas como essa, de
baixo custo e alto retorno, São
Paulo, que é um dos Estados que
melhores resultados vêm obtendo no combate ao crime, pode
avançar ainda mais nesse setor.
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Tiriricamostraquenãorespeitaoseleitores
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DIDA SAMPAIO/AE - 1.º/2/2011

Ludmila Prestes
CAPITAL

Ai,Tiririca(foto).Atévocê
resolveuaprontarcomo
dinheirodoscofrespúblicos?A
reportagem“TiriricapagaR$8mil
parahumoristas”(Política,1.º/4,
pág.11A)mostraoquantoesse
deputadoencaraoseutrabalho
comseriedade.Nãoconsigo
entendercomoelepôdecontratar
doishumoristascomosecretários
parlamentares.Masébemcomo
Tiriricafalouduranteacampanha:
apesardenãoconhecerasfunções
deumdeputado,iriaaprenderse

osbrasileirosdessemocargoaele.
Poisé,eleaprendeu.Ebem.Ele
agorasabequepodeusareabusar
dodinheirodoscofrespúblicose
encararosseuseleitorescom
indiferença.Esperoqueos
brasileirosseunamparaensinarao
Tiriricaquenãofoiparaissoqueele
recebeu1,3milhãodevotos.Não
podemosdeixarmaisesse
desmandopassarembranco.Caso
contrário,maispalhaçosserão
eleitosemaisrevoltaoseleitores
irãosentir.Aliás,agoraachoqueé
horadedarumpuxãodeorelhaa
todosaquelesqueforamàsurnas
votar.Dequeadiantaescolherum

candidatosemsaberseeleéapto
aocargo?Seasnossas
autoridadesdevemlevarmaisa
sérioosseustrabalhos,oseleitores
tambémdevemlevarmaisasérioo
futurodenossopaís.
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NãoentendocomoMarta
Suplicy(foto)teveacarade
paudecriticarodeputado
Bolsonaro:“Estoumelixando
paraosgays”(Política,31/3,pág.
13A).Possodizerquegosto
muitodeMarta,pois,naminha
opinião,elaajudoumuitoacidade
deSãoPaulo,masnãoacreditoque
elapossa,emsãconsciência,dizer
quenuncatentouusara

OdeputadoBolsonaro(foto)
devepedirmuitasdesculpasa
todosaquelesquesesentiram
ofendidoscomassuas
declarações:“Estoumelixandopara
osgays”(Política,31/3,pág.13A).
Seráqueelenãopercebequetodas
aspessoasgostamde,emerecem,

TEMPO

sexualidadedeumapessoapara
desmoralizá-la.Afinal,alguémse
lembradocasodeGilbertoKassab?
“Plateiaperguntaeprefeitonega
serhomossexual”(Política,
15/10/2008,pág.12A).Martaprecisa
termaisbomsenso.

Algumaspessoasjá
devemtersuperadoa
mortedoex-vice-presidente
JoséAlencar,masposso
dizerqueaindanãoesqueci:
“AcartadeMarianãochegoua
tempo”(Política,31/3,pág.13A)
e“NoadeusaAlencar,Lula
eDilmaemaisde4milpessoas”
(Política,31/3,pág.13A).Espero
quetodaafamíliadeAlencar
saibaquemuitossãoos
brasileirosquesentirãofaltadeuma
figuratãofortequantoo
ex-vice-presidente.Afinal,ele
ajudoumuitoscidadãosque,assim
comoele,lutavam,elutamcontrao
câncer.

respeito?Esperoqueelevejaa
gravidadedetudooqueaconteceu,
poisascoisasnãopodemsertão
injustas.

Ascartaspoderãoserreduzidas.Devemconternomedoautor,RG,endereço,
telefoneparacontatoee-mail.Nãoserãopublicadascartascomataquespessoais.

Como o tema sustentabilidade
está em voga, é evidente que muitaspessoasqueiramcontribuirpara a melhoria do meio ambiente
em nosso país, principalmente
numa cidade como São Paulo,
que foi muito machucada pelo
crescimento dos últimos anos.
Foi em meados dos anos 1950
que a cidade começou a crescer
de todas as formas. Basta ver as
fotosantigasdacidadeouperguntar aos nossos avôs para perceber
o quanto o desenvolvimento de
São Paulo foi ruim para a nossa
qualidade de vida. A cidade cresceumuitoecomelavieramosproblemas sociais e ambientais: o lixo,apoluiçãoatmosférica,asfavelas e habitações em áreas de risco.
Mase agora? Dápara reverter esse
quadro?
Sinceramente, acho que não.
Precisaria muita vontade política
para consertar todo o estrago. Os
empresários também teriam de
promoveruma mudançadeparadigma sobre o crescimento e cada
cidadãopaulistano–osquenasceram e os que aqui moram – deveria buscar informações que os levassem a uma reciclagem cultural.Só comuma novavisãodo que
é viver bem e conhecendo os conceitosbásicosacercadotema sustentabilidadeéquesepoderápromoveruma cidademelhorparaas
futuras gerações.
Também devemos consumir
menos. Precisamos pensar no
“ser” humano e não no “ter” humano. Algumas empresas utilizam a filosofia dos 3 “Rs” (reduzir,
reutilizar e reciclar) para sua gestão ambiental. O modelo deveria
ser seguido por todos os paulistanos. Podemos pensar em o que e
comocomprar,evitandooconsu-

mo desnecessário. Atitudes simples, como economizar água e
energia, são de grande valia.
Umadasprincipaisconsequências do consumo excessivo é a alta
produção de lixo. São 17 mil toneladas diárias de resíduos, que representam10%dototaldelixoproduzido no Brasil. Isso mostra que
precisamos rever nossos hábitos.
Outro pilar importante para a
sustentabilidade é diferenciar o
sagrado do profano. Valorizar o
meio ambiente, a rua que moramos, a escola dos nossos filhos, o
local onde almoçamos, para citar
alguns exemplos.

Sócomumanovavisão
doqueéviverbeme
conhecendoosconceitos
básicosacercadotema
sustentabilidadeéque
sepoderápromover
umacidademelhorpara
asfuturasgerações
Se a hora do almoço é sagrada e
você quer estar em companhia
agradável,numambientetranquilo e com boa comida, provavelmente não irá comer numa praça
de alimentação barulhenta, suja e
comestranhosaoseulado.Éamudançado fast-foodparaslow-food.
Devemos fazer nossas escolhas.
Como podem ver, sustentabilidade é uma mudança de comportamento, é uma nova cultura para
se viver bem e com qualidade de
vida em São Paulo, e que pode ser
implementada agora por cada
um de nós. Cabe a cada um fazer
sua parte.::
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