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EDITORIAL

Quando nosso pensamento aborda o crime e a violência, o foco 
está na gestão, e, particularmente, no marketing. Estamos 
longe de encarar o crime como uma questão sociológica. Nossa 
tarefa é convencer o cidadão a trazer informações relevantes 
sobre atividades criminosas e levar a polícia a ter apreço por 
essas informações. Não podemos esperar que nossos aparelhos 
policiais cheguem a um nível de primeiro mundo para agirmos. É 
com esta polícia que aí está, com esta justiça, e com estas leis, 
que precisamos resolver nossos problemas de gestão. O resto é 
paralisia decisória.

ZECA BORGES

PROGRAMAS

O DISQUE DENÚNCIA

O QUE SOMOS ?
O Disque Denúncia foi criado em 1995  para atender ao apelo dos 
empresários fluminenses de ajudar o governo na redução da 
criminalidade em nosso Estado, proporcionando um ambiente 
mais seguro para o desenvolvimento empresarial. Somos 
uma ONG, e o que mais nos caracteriza é a capacidade que 
adquirimos de mobilização e de ajudar as autoridades no combate 
do crime e da violência no Rio de Janeiro.  

Acreditamos que, ao longo desses anos, cumprimos com 
nosso propósito, contribuindo definitivamente para o término 
dos seqüestros no Rio de Janeiro e para a redução da violência, 
além de permitir uma ação mais efetiva da polícia.

Hoje, somos o canal entre a população e os órgãos de segurança 
em que todos confiam

NÚMEROS DE 
ATENDIMENTOS ATUAISIMPORTANTE

Ao longo dos 
23 anos já são 
quase 3 milhões 
de denúncias 
registradas.  

LINHA VERDE

Projeto criado em parceria 
com a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente para auxiliar o 
cidadão a denunciar crimes 
contra o setor.

NÚCLEO DE DIREITOS 
HUMANOS

O Disque Denúncia  atua no 
combate a violência contra o 
idoso, a mulher, as pessoas 
com deficiência, a criança e 
ao adolescente, através do 
núcleo de violência doméstica. 

PORQUE APOIAR O DISQUE DENÚNCIA?

Todos nós somos vítimas de crimes e da violência. Você pode 
não ter sido atingido diretamente por um crime, nunca ter sido 
assaltado, mas de alguma forma, você também é afetado por 
isto diariamente. O custo do crime para nós, cidadãos, é bem 
mais amplo. Pagamos por assaltos a bancos e residências, por 
roubos de automóveis e seqüestros, furto de combustível e 
gatos de luz e TV a cabo através de preços mais altos por esses 
serviços, impostos e transporte. 

Todos nós queremos e merecemos viver numa comunidade 
mais segura.

Já são quase 3 milhões de denúncias cadastradas em nosso 
banco de dados. Somos muito gratos pela conquista desta 
credibilidade e buscamos sempre aumentá-la através de nosso 
empenho diário.

Nossa história é de seu conhecimento e de domínio público, 
comprovada através dos principais noticiários e canais de 
mídia. Das primeiras ações até as mais recentes, passando 
pela ocupação do Complexo do Alemão, acumulamos uma série 
progressiva e relevante de resultados no enfrentamento da 
criminalidade no Rio de Janeiro. Fazemos parte da cultura do 
Rio de Janeiro, somos um fenômeno carioca e contamos com 
nossos aliados que amam esse estado, tanto quanto nós. 

Acreditamos que ninguém merece viver sem segurança. 
Confiamos no valor da informação que a população tem para 
nos dar e ajudar a polícia a combater o crime. Não há como 
ter um policial em cada esquina mas há sempre um cidadão 
disposto a colaborar anonimamente por um lugar melhor.

http://www.procurados.org.br
http://www.desaparecidosdd.org.br
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O Disque Denúncia é um parceiro 
fundamental no combate à 
criminalidade no Estado do Rio de 
Janeiro. As diversas denúncias 
recebidas diariamente já auxiliaram 
as polícias Civil e Militar em prisões 
emblemáticas. Nos últimos anos, 
conseguimos resultados marcantes 
graças ao apoio da população, que 
confiou no serviço e denunciou 
esconderijos de armas, drogas e 
criminosos.”
General Richard Nunes, Secretário de 
Estado de Segurança

O Disque Denúncia tem a função 
de dar a voz a quem não tem voz e 
ouvir quem tem tanta dificuldade de 
ser ouvido.“ 
Ana Paula Araújo, Jornalista e 
apresentadora da TV Globo 

Estão perturbando moradores, 
vendendo e consumindo drogas em 
plena rua. Por favor, nos ajudem. 
Vocês são nossa esperança.”   
Relato anônimo no telefone do Disque 
Denúncia

https://twitter.com/ddalertario 

www.facebook.com/DisqueDenuncia

www.instagram.com/disquedenunciario

http://www.disquedenuncia.org.br/

COMO FUNCIONAMOS

Mais de 5 mil vezes nos jornais impressos;

Mais de 04 horas nas rádios;

Mais de 14 horas nas redes de televisão;

Mais de 202 mil vezes nos portais online de 
credibilidade. 

Além de citações em novelas e seriados. 

E todas POSITIVAS!!!

A Central de Atendimento mantém uma equipe 
permanentemente treinada que registra as demandas da 
população de forma sigilosa. As denúncias são entregues a 
agentes de polícia, que analisam e investigam seu conteúdo.  
Sempre existe o registro dos resultados de cada operação para 
que a resposta fique à disposição do denunciante. Os resultados 
do Disque Denúncia são repassados à imprensa para reforçar a 
imagem do serviço e estimular um maior número de pessoas a 
prestar informações.

DEPOIMENTOS

Caso o Disque-Denúncia fosse 
investir em mídia, o valor total do 
INVESTIMENTO EM 2017 SERIA DE

MILHÕES!R$ 590

424 pessoas foram presas  

+ 340 autuadas

185 armas + 1.437 munições 

+ 51 explosivos foram retiradas das                
mãos dos criminosos

353 aves silvestres voltaram ao seu 
habitat natural

ALGUNS RESULTADOS DE JANEIRO A 
OUTUBRO DE 2018: REDES SOCIAIS

Se houver recompensa para o caso, 
solicite-a informando o código 
recebido na sua ligação

Ligue para 2253-1177 ou baixe o 
aplicativo “Disque Denúncia RJ” e 
faça a sua denúncia

Ao fim do contato, aguarde o 
código de acompanhamento de 
denúncia

Após recebida, a denúncia é 
encaminhada aos órgãos de 
segurança para apuração

Sendo a denúncia confirmada, e o 
resultado da operação for positivo, 
a imprensa é informada

APREENDIDAS:

Cocaína: 329,4 KG

Maconha: 2.8 mil KG

Cheirinho da loló: 75,5 L

Ecstasy: 3.515 comprimidos

“

“

“

https://twitter.com/ddalertario 
http://www.facebook.com/DisqueDenuncia
http://www.instagram.com/disquedenunciario
http://www.disquedenuncia.org.br/
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CASOS NOTÁVEIS

PRISÃO DO TRAFICANTE PEIXE

Através de informações passadas pelo Disque-Denúncia e pelo 
WhatsApp do Portal dos Procurados, o Batalhão de Operações 
Policiais Especiais (BOPE) prendeu no dia 15/09 o líder do tráfico 
da Vila Aliança, Rafael Alves, vulgo “Peixe”; apontado como 
sucessor do traficante “Matemático” nas comunidades da Vila 
Aliança e Senador Camará, em Bangu. O traficante chegou a 
oferecer suborno de R$ 1 milhão e 15 fuzis à equipe do BOPE. 
Uma recompensa de R$ 20 mil era oferecida pelo Portal dos 
Procurados.

CAPTURADOS FU E CLAUDINHO DA MINEIRA

Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), no 
Complexo do Chapadão, conseguiu prender os traficantes e 
primos Ricardo Chaves de Castro Lima, vulgo Fu da Mineira, e 
Cláudio José de Souza Fontarigo, o Claudinho da Mineira.

Fu era procurado e por sua captura era oferecida a recompensa 
de R$ 10 mil. Mesma recompensa oferecida pela captura de 
Claudinho. 

DR. BUMBUM E SUA MÃE

Os médicos Denis César Barros Furtado, chamado de “Dr 
Bumbum”, e sua mãe, Maria de Fátima Barros Furtado eram os 
principais investigados pela morte de Lilian Calixto, submetida a 
um procedimento estético. 

Para chegar até eles, o setor de inteligência do batalhão da 
PM contou com informações do Disque Denúncia, que oferecia 
recompensa de R$ 1 mil por informações do paradeiro do 
médico e da mãe. Foram encontrados por policiais do 31º BPM 
(Recreio dos Bandeirantes) em um centro empresarial na Barra. 
No registro do Disque Denúncia, o contato com o batalhão 
aconteceu às 13h12 e cerca de duas horas depois eles foram 
presos. 

COMO NOS MANTEMOS

O Disque-Denúncia não é um serviço governamental, é 
uma iniciativa do Instituto MovRio, uma entidade privada e 
sem fins lucrativos. O serviço é totalmente financiado por 
empresas através de parcerias, contribuições, convênios e por 
pessoas como você.

FORMAS DE PARTICIPAR 
Todas as opções são alinhadas estrategicamente em 
conjunto com nossos parceiros.
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