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Promessa de paz acabou 
vencida por desgaste 

Q
uase oito anos de
iX'is da Inauguração 
da primeira UI'P e 
logo npó~ a realiz.~_ 

<;<lo da, Olimpíadas. o projelO 
que trazia a prom""", de pa
cificar o Rio de Janeiro apre
.en1a inequíl'O:><:o, sinai s de 
de~g"5te. M. panorama de 
",ultil,licaçilo de confrontos 
armados, somam·s" a crise 
financeira do gowrno do "" . 
IOdo e " recém -confirmada 
saída de Deltrame da gcstlio 
da seguro nça. 

nn entanto, rnram registra . 
dos tirotclns cm'nll'cndo pn
liciai. em 30 dn:ll! Ul'l's, fo
ram notificados ao todo J 12 
tl,O!"ios e aO menos 3 .69:1 
di'l,arO$ _ o 'I"" equl"ale a 
u'" tiro a cada 12I11i"U1O$, E 
s/io cada l'el mais frcquen
tes OS tiroteios em lerritórios 
antes -pacificados ' pelas 
Ul'l's, cOmO o casO observa
do anteontem na favela I'a_ 
vAo. l'a,·;loZ;nho, que parali 
sou parte de Copacabana e 
de Ipancma. E. ao panorama 
de incert",a da susten1abili

Uma l,e\'1uisa 
da FGV/ DAI'I' 
realizada 

A expl'riêuciu, 
bem-sucedidu uo 

Ilade do programa, 
ainda se somam a 
<Ira",á';ca cri,,, fi· 
n"nceira do eSlado 
e agora a troca na 
Se<:retaria de Segu· 
rança. 

,.o 
inicio do proje
'o pode indicar 
caminho~ para 
~upemr a crise 
que 3.'l UI'I" en_ 
frent3lll. 

iuício, reforço a 
uecessi(/ude de 
muis itl/I'gmçiio 
com fi prefl'itum 

A a"aliaçlio dos 
<Iols momenlo< e,';· 

Em 2009, cerca de <eis Ine· 
se. a pós 3 inauguraçâo da 
primeira unidade, a I_qni", 
co,,, luoradores de Sarna 
M~l1a, Cidade de Deus e 
bairros do ",1Iorn" 1<I .. rnir, · 
cou que 96,. dos entre,ista
dos defendiam a expansao 
do programa. ~ I oradores das 
fa"elas oc"pal~'s dcm''''~'ra · 
rm" melhor percepção dn 
que os do entomo e "valia_ 
ram melhor ° treinamento 
d.,. polkiai .. Em ponc.,. me· 
ses , o governo obte"e êxito 
em com'cncer a sociedade de 
'lu" a e.lta'~g:ia ,b. UPf'l; era 
"t:>!tada I,"ra lesoh-er t:> pIO
ble"," da segurança. 

Apenas em março de 20 16, 

dene;a o desfÇl"e das 
UPl's "ntre o, moradore,. 
conseq uência do essarça· 
memo das relao;i>es locais e da 
falta de cOlupl"ulc utação do 
prOllrama Com outras áre"s de 
a"'açAo dn gO\"«<\o. 1\ "-,,p''''
ência, bem-sucedida no ini
cio, reforça a IIeressidade de 
in'.-grn.;llo das ~ de segu
ran", 'ambém COm a I"dei'u
ra. Ilue dispõe hoje de recur
sos e dados para trabalhar 
com Inteligenela e te<:lIologia, 
ass,"",indo maior IH'OIagoni.
mo no setor. 

,\Iam:> ",,,,llio 11uedi8'" i 
~ólogo. di ... ,1J' de ",,,,!lI,,,, 
ti, N/tim, Públic.",'" 
f 'II,IIIl1çi!nCNulio \'''W'' 
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