CAMPANHA SOS 2ªAISP
Área Integrada de Segurança Pública

Prezados Senhores,
É de conhecimento público a situação falimentar em que se encontra o
Governo do Estado do Rio de Janeiro e sua dificuldade extrema em
cumprir com seus compromissos assumidos.
Dentre os tantos compromissos hoje sem cobertura, está o contrato de
manutenção das viaturas dos Batalhões da Polícia Militar e das delegacias
da Polícia Civil.
Em função dessa falta de cobertura financeira para o conserto e
manutenção das viaturas, hoje o nosso 2º BPM tem muita dificuldade em
mantê-las em funcionamento, o que impede que o mesmo ofereça à
população dos bairros por ele coberto, um serviço eficiente e como
consequência todos nós moradores perdemos com a falta de um
policiamento efetivo em nossas ruas.
Cientes dessa dificuldade, um grupo de moradores se organizou com o
intuito de ajudar a nossa 2ªAISP nesse momento crítico que ela vem
enfrentando.
A partir dessa mobilização da Sociedade Civil Organizada em conjunto com
as principais Associações de Moradores da área de abrangência da 2ªAISP,
foi criado um programa de ajuda emergencial que abrange os bairros:

Botafogo, Urca, Laranjeiras, Humaitá, Flamengo, Glória, Catete e Cosme
Velho.
Esse conjunto de ações prevê a realização de uma série de iniciativas,
algumas delas já em andamento, como a recuperação de diversas viaturas
e motocicletas pertencentes ao 2º BPM, a 9° e 10° DPs e a compra de
materiais e equipamentos de trabalho que garanta condições dignas de
trabalho à esses policiais.
Acreditamos que essa mobilização popular pode fazer a diferença nesse
momento crítico e, como prova disto, informamos que mesmo com os
poucos recursos arrecadados até o momento, colocando mais de 12
viaturas nas ruas às vésperas do Ano Novo.
Temos certeza que com a sua ajuda poderemos fazer mais, uma vez que
esperarmos pela recuperação financeira do Estado não nos parece a
melhor alternativa.
Nossa comissão de moradores está apta a lhes apresentar tudo que está
sendo feito e previsto para esse momento.
Doe qualquer valor através da conta:
AMAB – Banco do Brasil – Ag. 0287-9 Conta 3460-6
Por fim, informamos que por estarmos em estado de emergência todos os
recursos serão investidos para colocar as viaturas para rodar, mas em
seguida faremos suas manutenções preventivas.
Regina Chiaradia
Presidente da AMAB e do Conselho da 2ªAISP
2551-3113 / 99995-9912

