ABAIXO-ASSINADO
PELA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP!
SINOP PEDE SOCORRO!
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso.
Senhor PEDRO TAQUES
Excelentíssimo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
Senhor MAURO ZAQUE DE JESUS
Nós, abaixo-assinados(as) viemos publicamente reiterar as reinvindicações já realizadas a esta
Gestão em prol da segurança pública para o município de Sinop, eis que a sociedade sinopense encontrase refém da criminalidade que aumenta cada dia mais.
O Município de Sinop tem enfrentado uma realidade assustadora e tomada pela criminalidade,
onde famílias vem perdendo seus entes e amigos de forma trágica e repugnante pela criminalidade.
A exemplo da insegurança que estamos vivendo no município de Sinop, podemos citar o
assassinato do jovem estudante de medicina, Eric Severo, que ocorreu em dezembro/2014. Outro caso
idêntico foi também o crime que vitimou o empresário Paulo Terão, no mês de junho do corrente ano, que
ocorreu no momento em que o mesmo chegava a sua residência e foi abordado pelos bandidos.
Dos dois crimes de latrocínio ocorridos o que podemos perceber é que os criminosos agem sempre
em desfavor de um público específico, que são os proprietários de veículos do tipo caminhonete, e isso,
consequentemente, tem colocado a população em estado de choque, ocasionando um clima de eterna
tensão.
Mas não é só, o número de casos de pessoas desaparecidas no município também tem aumentado
alarmantemente, o que, sem dúvida alguma, é reflexo da falta de segurança que assola o município.
Sabemos que a criminalidade advém do progresso do município que vem se destacando cada vez
mais, todavia cabe ao Estado propiciar meios a fim de ao menos controlar esse fator negativo que não tem
como ser banido da sociedade.
Por estas razões, externamos nosso pedido de socorro em prol da segurança pública no município
de Sinop e clamamos pela atenção da atual gestão no sentido de disponibilizar meios de combate a
criminalidade para o município.
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