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Presidente do COL Rio a ponta os riscos do au mento da sensação de insegurança na região: 
FecomercioRl destaca entraves para o desenvolvimellto do setor na capital numinense 

Tiroteios em Copacabana causam prejuízos 
a longo prazo para o comércio da zona sul 

SEGURANÇA 

Thal. e C .. "" . .. ol .. 
RIoIk.w...;", 
lllaioe_coos"ncioodci<:<>m_br 

• Os 11 ... ,<:10. dos olllhn ... dlas 
"' •• comunidade!; Con'agalo e 
ra,'âo_PaWorlnho , I,,,,,.m 
Impac'o para mornOO"" e 
' an,bém .,ara o comércio. Às 
vésperas <lo DI. da Cria Ilça, 1 .. -
la. de CoI",cabana e Ip.",em. 
I" .. ,e~"d'" fecbar os pOrias 
d<-pols '-lue ,ralican, .. au .. ,a_ 
nUH • • b_ da Unidade de 
1""lIda I'acm""oont (U P P I. 

li dma ~ considerada a 
quon. mais hnpona,ue para 
o cumérclo. Ainda n!lo é pos_ 
.Ivel me'",,,ar a quanlldade 
de loja. fecha,I .. " o. prej"'
'0' par. () ,,'or. No e"lan'o. 
para ° p"-,.idem,, do Clutre 
do. DireIOfl" Lojista. (CDL 
Rio). IIldo Gonçalv,"". o. pro
blemas ,·~m a longo pra7.0. 
com o all menlo da sensaç.'lo 
de Insegurança na cldade_ 

"Qualquer incidente que 
at"'palhe a circulação de 
j>C$soas ~ mim para o comér_ 
cio 1""4"" a. pe<<oas ficam 
com receio de .alr de casa e Ir 
às compras. li se"<ação de 

In"'l\u",nça prejudica os lojls_ 
las e !em um hnpac!O multo 
negai i,,,, na I'"rc~pç;lo dos lU
ris' •• e vi.itame. de ou,,,,. 
municípios do eStado. do lira_ 
.il e al~ oS CS1ranllcir"". que fi_ 
cam "",e&.;.,>s de circular pelo 
Rio'. afirma Go"çal,·~'S. 

Em nora. a FecomercinRI 
ressalta que "IS<-'l!unmça c de· 
..,,,,'01,lmc11Io andam jmOlos c 
.;10 In.cpar~'"Cis, se"do um 
dos nove f.lOre.-cha"" do Ma
pa Es"alégico do Comércio'. 

Segundo a emldadt-. u. falore'S 
innuendarn cooccito. como 
COmpelitividade e .u.,enlabili_ 
dade. que contr ibuem par. au· 
m"mar a produU'·idade_ 

l.evaorameOlo da Direloria 
de IIn~li", de ['olfrica. Pública. 
(FGV/ DIIPP). apoma que. en
Ire 17h e 20h de segunda-feira 
(10) foram fcit.s mal. de 3 mil 
postagens no RiO sobre O con· 
r"'''IO . ..,,,do mal. de 400 rerc· 
r~ncia. ao com"rcio, que pre· 
cisou r""har as loias na 
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""8unda e n. ,crça , dU""HO 
quo.., (Odn o dia. 

Para ,e,,,.r re(Omar à nOr
malidade nO Can,agalo e no 
Pa\,ilo-Pavilol'.lnho, a Upp ",a
li~ou uma fe~'a de co memora
Çan ""lo [) ia da Crianço. no 
'erça_reira ("I. No Hua Sá Fer
reira, em Copaca~ana, um dos 
principai. acessos .0 1'0-
'-.!o-Pa'·ãozinho. policiais dis
lribufmrn mais de ISO brin_ 
quedos. 150 pipas" 100 SacOS 
de dM'" para as crianças das 
co,,,,mjdades. 

Sob~eavi.o 
Foi u comérciu da Sol ""rreira u 
mais impac,adu. Tudos as luja. 
baixaram as portas du .... "," a 
,.rde de segunda c pra,ica 
men'e Inda a lerça. AIg1lllS es
,abelecimento. lambo!m fe
charam nas ruas lIarão da 
Torre e Teixeira de Melu. em 
Ipanema. Em ou,"'s ,'ias. co
merci.n'e. deixamm •• portas 
pfOn,a~ pam ..,rem b;>i""da~ 
em caso de necessidade 

... I~m do comércio. ",a. do 
omorno c os acessos à estaçao 
do melr6 General Osórlo fo
ram f""bodas 1''''0' 1",litlai. 
durante ownfrunto. 

O patn,lham.n,o naS comu _ 
nidades foi rcforç~do pelos ba· 

1.lhôe> de O""raçõc. l'oliciai. 
Espedais (80pe) e de Choque. 
que IIH'-1lram ° Comando de 
Operações Especiais (COE). da 
PolrciaMili'ar. 

No final d. operação. t~ 
policiais tinham sido feridos. 
indush'e o comandante da 
IJPIl capi'ão Vinleius ,",polin._ 
r<> de Oli,'ciro. atingido I"'r es
tilhaços. Oi,o homens identifi_ 
cado. pela policia COmO 
lrancantes foram pre .... - cn
Ire eles um foi apontado C<lmO 
chefe do tráfico Io<al e outroS 
dois fomm baleados. Tre. pcs_ 
soas foram mOrlaS. 

O sa ld o do confronlO. além 
de morado",s assustad"s" co
mércio f'-'Chado ; fo .. m "p .... "n
didos seis fuzis. duas pistolas" 
oi(O quilo, de pasta base de 
cocolna . O en'~o secre'ário es
ladual de Seg"rança. 10Sl! Ma
riano lIehrame. 'iu" pediu de
mls"ao na terça. fez algumas 
postagens na ,'ésperd ... brc o 
,iro,eio na rede social l";((e •. 
"As imagens p",du.ldo, "ao 
pé'Si mas par.! a cidade. mas a 
polkia "ao pode .., omitir c. 
mais uma .'ez. cumpriu se" 
1'"1"'1. Onlem. a IJI'P c o Co
mandu de 0l",roçõe. Especiais 
"vhamm no,·a"'.n'" mna 
suerra Cntr" quadrilhas: 
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