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Agentes de 83 países combaterão terrorismo em Olimpíada, diz
ministro
Alexandre de Moraes se diz convicto de que o evento no Rio será seguro.
Ministro minimizou mensagens extremistas em português: 'Não há risco'.
Gabriel BarreiraDo G1 Rio
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Em visita ao Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou nesta sexta-feira (17) sobre o caso de mensagens em português que
teriam sido trocadas entre pessoas ligadas ao Estado Islâmico. Ele destacou que agentes de 83 países circularão pela cidade nos Jogos Olímpicos e
vão contribuir o trabalho de prevenção contra atos terroristas e que "não há risco" de terrorismo.
"Oitenta e três países estão passando informações sobre o assunto e devem chegar um pouco antes da Olimpíada para conhecer o nosso centro
integrado que eles vão compor conosco”, explicou o ministro, sobre o planejamento de segurança do evento.

saiba mais
• Beltrame critica Abin por divulgar suposta atuação do EI no Brasil
• Abin confirma conta em português sobre Estado Islâmico no Telegram
• Ministério definirá uso das Forças Armadas nos Jogos, diz Beltrame
Moraes, que participou de encontro no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), no Centro do Rio, afirmou que a Olimpíada terá a
segurança garantida por uma parceria entre as polícias Civil, Militar, Federal e a Agência Brasileira de Informação (Abin).
A agência de inteligência confirmou, nesta quinta-feira (16), a existência de um grupo na internet que usa o aplicativo de mensagens Telegram
para divulgar textos com ideologias extremistas traduzidos para o português.
Em nota, a Abin afirmou que a abertura de uma nova frente voltada para a doutrinação extremista amplia a necessidade do trabalho de
enfrentamento ao extremismo e mostra que pode ser uma via para a radicalização de cidadãos brasileiros.
Todos podem ficar absolutamente tranquilos. Todas as agências, inclusive internacionais, estão em contato em 24 horas por dia nesta questão do
terrorismo que envolve soberania nacional e Segurança Pública. Não há nenhum risco"
Alexandre de Moraes,
ministro da Justiça
"Nós já tínhamos esta confirmação, nada de específico. Todos podem ficar absolutamente tranquilos. Todas as agências, inclusive internacionais,
estão em contato em 24 horas por dia nesta questão do terrorismo que envolve soberania nacional e Segurança Pública. Não há nenhum risco, não
há nada que as pessoas precisem se preocupar", afirmou o ministro. "Há uma preocupação que temos por causa da realidade mundial (...). Temos
a convicção de que teremos uma Olimpíada segura."
Beltrame critica Abin
O secretário estadual de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, se mostrou indignado com a divulgação pela Abin das
informações.
"Quem me conhece sabe não que se deve falar de investigação importante. Tem de agir. É verificar e, se existir, se antecipar e agir. Não se deve
divulgar para não causar toda essa perplexidade que está causando. A Abin tem de agir. Quem tem notícia de crime tem de agir", declarou
Beltrame, durante o lançamento da nova edição do Dossiê Mulher, feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), pela manhã.
O secretário praticamente repetiu as declarações dadas sobre o tema na quinta-feira (16), após participar de reunião de trabalho do comitê
executivo de segurança integrada regional, que detalhou o esquema de segurança para a Olimpíada. Na ocasião, Beltrame disse que nenhuma
informação sobre o suposto grupo de mensagens de terroristas havia chegado à Secretaria de Segurança e que, se a Abin tinha essa informação,
deveria trabalhar para desbaratar o grupo.
RAS
O ministro Alexandre de Moraes também falou sobre os acertos finais para a liberação de crédito suplementar para os Jogos, como o pagamento
do Regime Adicional de Serviço (RAS) – bonificação salarial para policiais por trabalho extra.
Alexandre de Moraes também está no Rio para assinar um termo de compromisso para incentivar o uso de medidas alternativas que possam
desafogar a fila de processos na Justiça do país.
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