'Criminalidade preocupa mais que terrorismo nos...

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-n...

 $R$ 7.799,00
(http://click.uol.com.br
/?rf=barraparceiro&
u=http:
//www.uol.com.br/)

E-MAIL (http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/)
 BATE-PAPO (http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/) à vista

Notebook Apple Macbo...

UOL HOST (
 BUSCA (http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://busca.uol.com.br/)

rd=16&grp=src:13;chn:102;creative:barrauol_parceiros;thm:uol_host&

F5 MEGA STORE

PAGSEGURO (http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=32&grp=src:13;chn:102;creative:barrauol_parceiros;thm:pagseguro&
msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.uolhost.uol.com.br/?cmpid=barrauol-parceiros)
(HTTP://WWW.FOLHA.UOL.COM.BR/)

CURSOS ONLINE (http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=78&grp=src:13;chn:102;creative:barrauol_parceiros;thm:cursos_online&
msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=https://pagseguro.uol.com.br/?cmpid=barrauol-parceiros)
msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://cursosonline.uol.com.br/assinatura/cursoslivres/?cmpid=barrauol-parceiros)
PUBLICIDADE

'Criminalidade preocupa mais que terrorismo nos
Jogos', diz ministro
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A menos de três semanas da Olimpíada do Rio, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, diz não considerar o terror
como a principal ameaça ao evento esportivo.
"A criminalidade preocupa mais que o terrorismo", aﬁrmou à Folha na noite de terça (19) em seu gabinete.
O chefe da pasta responsável pela Polícia Federal disse que o governo francês se precipitou ao levantar suspeitas de
que um brasileiro planejava ataque à delegação daquele país (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/07/1791293-franca-nao-comunicou-brasil-sobre-suposto-plano-terrorista-diz-governo.shtml) –a embaixada da
França reconheceu que a informação é falsa.

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, gesticula durante entrevista à Folha, em Brasília
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Moraes também falou sobre a deportação na sexta (15) do físico franco-argelino Adlène Richeur
(http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1792362-condenado-por-terrorismo-na-franca-professor-da-ufrje-expulso-do-brasil.shtml), condenado na França por suspeitas de ligação com fundamentalistas religiosos. "Achei um
absurdo o Brasil dar guarida e emprego para alguém que foi condenado, cumpriu pena e havia prova forte", disse.
*
Folha - Qual é a probabilidade de ocorrer um atentado terrorista na Olimpíada?
Alexandre de Moraes - Não só as nossas agências como as internacionais colocam a probabilidade no nível mais baixo.
Agora, existe possibilidade? Existe no mundo inteiro, não seria no Brasil que não existiria. A probabilidade é mínima,
mas, havendo possibilidade, estamos tomando todos os cuidados e realizando todas as medidas de combate ao
terrorismo.
A imagem do Rio é muito vinculada aos problemas de segurança. O que preocupa mais neste momento?
Diferentemente de cidades como Londres, nossa preocupação é em relação a várias áreas: segurança pública,
terrorismo e criminalidade organizada.
O que tem tomado mais tempo das forças de segurança?
É a criminalidade. A questão do terrorismo se combate mais com inteligência e formação, preparando os protocolos e
cuidados em aeroportos. Isso é uma parte do treinamento, mas, ao mesmo tempo, tem de fazer um mapeamento da
criminalidade.
O que preocupa mais: criminalidade ou terrorismo?
A criminalidade preocupa mais que o terrorismo, por isso estamos reforçando o policiamento. Teremos número maior
de delegações, de turistas de todos os países. Não podemos deixar que se passe imagem de criminalidade no Brasil.
Num lugar onde confrontos de facções são uma constante, como evitar que afetem a segurança dos Jogos?
Não vai haver [confrontos], como não houve na Copa do Mundo. Concordo quando o secretário do Rio, [José Mariano]
Beltrame, diz que o problema na segurança não será durante a Olimpíada, pela quantidade de policiais, de
informações, de rastreamentos. [O maior problema] será o antes e o depois.
Por que alguém vai entrar em confronto quando há cinco vezes mais policiais, força militar com armamento pesado e a
PF com nove vezes mais policiais? Não há lógica nisso. Importante é o depois, e já estamos atuando.

Força Nacional, responsável pela segurança da Olimpíada

Soldados da Força Nacional em evento no Rio nesta terça (5). Os agentes serão responsáveis pela segurança interna das arenas e pela área
externa dos locais de competição da Olimpíada Por: Ricardo Borges/Folhapress 05/07/2016

(http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/44899-forca-nacional-responsavel-pela-seguranca-da-olimpiada)

O maior risco está na eventual atuação de lobos solitários (brasileiros simpatizantes de facções
extremistas) ou de investidas planejadas por grandes grupos terroristas?
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Nós preferimos chamar de ratos solitários. Seria mais provável [investidas isoladas], embora a chance esteja próxima
de zero. No caso de algo maior, de grupo, precisaria de um planejamento maior. Como não só o Brasil, mas todo o
mundo está fazendo um monitoramento grande, ﬁca mais complexo.
O monitoramento aos ratos solitários também existe. Qualquer coisa que pareça suspeito, mesmo algo tosco, estamos
de olho.
O governo francês admitiu que errou ao dizer que um brasileiro planejava atacar a delegação francesa.
Houve exagero naquele momento?
Houve precipitação. Ao dizer isso, sem nenhum indício, obviamente tiveram de voltar atrás. Só de jogar essa
possibilidade aumenta a sensação de insegurança. Não havia necessidade disso, sem que tivessem um mínimo indício.
Por que foi deportado para Paris o professor franco-argelino da UFRJ Adlène Hicheur? Quando o senhor
decidiu que ele deveria deixar o país?
Fiquei convencido no dia em que soube da notícia, e eu nem ministro era. Achei um absurdo o Brasil dar guarida e
emprego para alguém que foi condenado, cumpriu pena e [contra quem] havia uma prova forte. Além disso, trata-se
de físico nuclear, que, dentro de um laboratório, tem todo o material em mãos.
Quando assumi o ministério, veriﬁquei que ele tinha visto de trabalho, mas não havia pedido de renovação. O visto
venceu na quinta (14) e na sexta (15) ele foi retirado.
Ele chegou a se comunicar com grupos terroristas quando estava no Brasil?
Não. Se isso tivesse ocorrido, ele seria afastado antes.
Mas ele estava em situação regular. Neste caso, não houve criminalização de alguém que estava em dia
com a Justiça?
Ele não foi criminalizado. Se fosse questão criminal, teria sido preso. Foi questão administrativa. Ele tinha um visto de
trabalho, que venceu. Mesmo que tivesse pedido a renovação, o que não ocorreu, por interesse nacional, seria
indeferido. As pessoas têm de perceber que o Brasil não é um destino para quem é banido da Suíça, é preso na França
e tem ligações com grupos terroristas.
Foi conﬁrmado se o grupo brasileiro Ansar al-Khilafah Brazil, que atuaria nas redes sociais, tem ligação
com o Estado Islâmico? O governo brasileiro tem monitorado esse grupo?
É uma página de propaganda, não é interativa, que se for rastreada não chega ao Estado Islâmico. Obviamente, é um
link de simpatizantes, mas não há, como chegou a ser noticiado, interação. Quem entra na página não interage com o
Estado Islâmico, só olha os fundamentos. Obviamente, há aqueles que consultam, e todo o sistema de inteligência tem
de ﬁcar em alerta. As pessoas que consultam ou têm alguma atividade que possa levar a isso, a inteligência está
acompanhando para evitar qualquer surpresa.
O governo brasileiro está usando tudo o que tem de mais moderno na questão de rastreamento, inteligência,
tecnologia e procedimentos em relação ao terrorismo.
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Rio-16: do sonho olímpico ao pesadelo

Após isso, face a problemas financeiros, atrasos na execução de obras, escândalos de corrupção e intensa insatisfação popular, a decadência do
estado foi mesclando-se com a queda de popularidade de Cabral --que renunciaria ao cargo em abril de 2014, após intensa onda de protestos

Por:

Ricardo Borges - 19.mai.2015/Folhapress 19/05/2015

(http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/44712-rio-16-do-sonho-olimpico-ao-pesadelo)

20/07/2016

02h00

PUBLICIDADE

leia também
Informação de possível ataque do EI na Rio-16 é falsa, afirma embaixada francesa

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1793384-informacao-de-possivel-ataque-do-ei-na-rio-16-e-falsa-afirma-embaixada-francesa.shtml)

Após atentados, ministro da Justiça nega risco maior de terrorismo na Olimpíada

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1793241-ministro-da-justica-nega-aumento-de-possibilidade-de-terrorismo-na-olimpiada.shtml)

Terrorismo deve impactar cobertura de grandes veículos na Olimpíada do Rio

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1792742-terrorismo-deve-impactar-cobertura-de-grandes-veiculos-na-olimpiada-do-rio.shtml)
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Lorenzo Frigerio 20/07/2016 04h03
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A criminalidade existe porque os criminosos não ficam presos, sr. ministro. Acabe com a progressão com 1/6 da pena e construa penitenciárias à
prova de celular, e verá se a criminalidade não diminui.

Responder (http://comentarios1.folha.uol.c

JUNIOR 20/07/2016 07h35
0

1

A melhor coisa seria privatizar os presídios, porque além do criminoso ter que trabalhar para pagar os custos, ele gera lucros, e,
consequentemente não sairá do bolso do contribuinte.

Responder (http://comentarios1.folha.uol.c
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Enquanto não houver uma forte pressão diplomática sobre os além fronteiras exportadores do crime para que combatam os ninhos das serpentes
em seus territórios a situação do Rio de Janeiro e demais pontos do território nacional a situação só tende a piorar.
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder (http://comentarios1.folha.uol.c

Ú LT I M A S
05/10/2016

20h53

+ LIDAS
21/09/2016

+ C O M E N TA D A S
20h02

Ministro reafirma continuidade do Bolsa Atleta para próximo ciclo
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Governo monitora cem suspeitos de simpatia com o terror no Brasil (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1793782governo-monitora-cem-suspeitos-de-simpatia-com-o-terror-no-brasil.shtml)
Polícia prende último brasileiro alvo de operação antiterrorismo (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1795026-policiaprende-ultimo-brasileiro-alvo-de-operacao-antiterrorismo.shtml)
Em mensagens, suspeitos diziam que precisavam atacar 'alvos da coalizão' (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07
/1794484-em-mensagens-investigados-diziam-que-alvos-da-coalizao-precisavam-ser-atacados.shtml)
Polícia Federal prende um dos dois foragidos da operação antiterrorismo (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07
/1794518-policia-federal-prende-um-dos-dois-foragidos-da-operacao-anti-terrorismo.shtml)
Grupo simpatizante ao terrorismo cogitou usar arma química nos Jogos do Rio (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1809421-grupo-simpatizante-ao-terrorismo-cogitou-usar-arma-quimica-nos-jogos-do-rio.shtml)
+ Comentadas

Para 63% dos brasileiros, Olimpíada vai trazer mais prejuízos do que benefícios (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07
/1793059-para-63-dos-brasileiros-jogos-vao-trazer-mais-prejuizos-do-que-beneficios.shtml)
Prisões feitas pela Polícia Federal parecem excessivas (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794185-opiniao-prisoes-
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18h07 Sem salário, trabalhadores protestam por calote do Comitê Rio-2016 (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/10
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/2016/09/1814793-justica-bloqueia-bens-de-emissora-oficial-da-olimpiada-e-parolimpiada.shtml)
14h28 Hackers divulgam suposta permissão a Nadal para uso de substância proibida (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814733-hackers-divulgam-suposta-permissao-a-nadal-para-uso-de-substancia-proibida.shtml)
02h00 Com falhas pontuais, Paraolimpíada no Rio tem avaliação geral positiva (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814444-com-falhas-pontuais-paraolimpiada-tem-avaliacao-geral-positiva.shtml)
02h00 Confira dez atletas estrangeiros que chamaram a atenção na Paraolimpíada (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814438-confira-dez-atletas-estrangeiros-que-chamaram-a-atencao-na-paraolimpiada.shtml)
02h00 Veja dez destaques da equipe brasileira nos Jogos Paraolímpicos (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814429-veja-dez-destaques-da-equipe-brasileira-nos-jogos-paraolimpicos.shtml)
02h00 Com China no topo, elite paraolímpica destoa da olímpica (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09/1814388com-china-no-topo-elite-paraolimpica-destoa-da-olimpica-nas-medalhas.shtml)
02h00 Veja frases surpreendentes e bem-humoradas da Paraolimpíada (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09/1814096veja-frases-surpreendentes-e-bem-humoradas-da-paraolimpiada.shtml)
18/09/2016
22h51 Diverso, encerramento da Paraolimpíada mistura ritmos, sons e luzes (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814615-diverso-encerramento-da-paraolimpiada-mistura-ritmos-sons-e-luzes.shtml)
21h30 Guitarrista quebra protocolo ao mostrar 'Fora Temer' durante encerramento (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814601-guitarrista-quebra-protocolo-ao-mostrar-fora-temer-durante-encerramento.shtml)
20h38 Brasil fica fora do 'top 5' por ouros e não alcança meta do Comitê Paralímpico (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814550-brasil-fica-fora-do-top-5-por-ouros-e-nao-alcanca-meta-do-comite-paralimpico.shtml)
19h40 Ingressos da Paraolimpíada batem meta depois de receio inicial com vendas (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814559-ingressos-da-paraolimpiada-batem-meta-depois-de-receio-inicial-com-vendas.shtml)
16h45 Recordista de medalhas no Rio leva prata em decisão no photo finish na maratona (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814544-recordista-de-medalhas-no-rio-leva-prata-em-decisao-no-photo-finish-na-maratona.shtml)
15h58 Irã dedica ouro no vôlei sentado a ciclista morto durante competição (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814541-ira-dedica-ouro-no-volei-sentado-a-ciclista-morto-durante-competicao.shtml)
15h51 Ministro elogia resultado dos Jogos e diz que meta para Tóquio é superar Rio (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814534-ministro-elogia-resultado-dos-jogos-e-diz-que-meta-para-toquio-e-superar-rio.shtml)
14h44 Edneusa Dorta é 3ª na maratona, e Brasil fecha a Paraolimpíada em 8º lugar (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814523-na-maratona-edneusa-dorta-ganha-a-72-medalha-do-brasil-na-paraolimpiada.shtml)
13h57 Percurso onde ciclista iraniano morreu foi autorizado por federação, diz Rio-2016 (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814515-percurso-onde-ciclista-iraniano-morreu-foi-autorizado-por-federacao-diz-rio-2016.shtml)
13h30 Dinheiro público financiou apenas 1% do orçamento da Paraolimpíada, diz Rio-16 (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814513-dinheiro-publico-financiou-apenas-1-do-orcamento-da-paraolimpiada-diz-rio-16.shtml)
13h10 Dono de 24 medalhas paraolímpicas, Daniel Dias largou a bateria pela piscina (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
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/2016/09/1814508-maior-para-atleta-da-historia-da-natacao-daniel-dias-largou-bateria-pela-piscina.shtml)
06h00 'É o nosso pior pesadelo', diz comitê sobre acidente que matou para-atleta (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814475-e-o-nosso-pior-pesadelo-diz-comite-internacional-acidente-que-matou-para-atleta-sera-investigado.shtml)
02h00 João Maia, fotógrafo piauiense cego, clica a Rio-2016 com a ajuda do som (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814359-joao-maia-fotografo-piauiense-cego-clica-a-rio-2016-com-a-ajuda-do-som.shtml)
02h00 A postura da China e da Ucrânia é um desrespeito, diz presidente do CPB (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814351-a-postura-da-china-e-da-ucrania-e-um-desrespeito-diz-presidente-do-cpb.shtml)
02h00 Prata nos 100 m, americana que viveu em orfanato tenta ouro na maratona (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/09
/1814316-prata-nos-100-m-americana-que-viveu-em-orfanato-tenta-ouro-na-maratona.shtml)
02h00 Jogadores do rúgbi paraolímpico recorrem à automutilação para elevar performance (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio
/2016/09/1814311-jogadores-do-rugbi-paraolimpico-recorrem-a-automutilacao-para-elevar-performance.shtml)
1
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Álbum Jogos Olímpicos Rio
2016 (Brochura, Com 32
Envelopes, 160 Figurinhas)
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Queen - We Are The
Champions - Special Edition
(DVD)

Manual de Persuasão do FBI
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Marvin Karlins, Jack Schafer
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