MT - Várias sugestões foram apresentadas na etapa municipal
do Conae em Juara
Foi realizada na manhã desta terça-feira, 14 de Julho, a Etapa Municipal da Conferência Nacional de
Segurança Pública. O evento foi realizado no Fórum da Comarca de Juara e reuniu autoridades e
representantes de vários segmentos. Segundo a Juíza Drª Emanuelle Navarro, surgiram 15 idéias
votadas na grande maioria por unanimidade para que a segurança pública melhore em Juara.
"A Conferência foi realizada pensando em Juara, porque o Governo Federal quer ouvir todos os
municípios do Brasil, não somente os representantes dos estados, as sugestões de Juara serão
encaminhadas para o Presidente do Tribunal de Justiça que no dia 24 de Julho fará a análise de todos os
requerimentos encaminhados por todos os municípios de Mato Grosso para encaminhar um relatório final
do estado de Mato Grosso que será levado para Brasília para a Conferência que acontecerá em Agosto" disse a Magistrada.
Drª Emanuelle frisou ainda que as sugestões foram voltadas para a prevenção e para o adolescente. O
eixo escolhido para o Centro Oeste foi o de número 5, especificamente sobre prevenção de crimes e
violência, mas outros estados trabalharam com outros eixos, como Valorização Profissional e Otimização
das Condições de Trabalho, Diretrizes para os Sistemas de Prevenção de Acidentes dentre outros.
"Muitas das idéias não dependem de Governo Estadual e nem Federal, dependem sim de boa vontade do
Governo Municipal e algumas pessoas já sairam incumbidas de tentar por em práticos os projetos
pensados em Juara" - destacou a Magistrada.
Representando a Ordem do Advogados do Brasil, o Advogado Dr Élcio Lima Prado, Presidente da 20ª
Subseção de Juara, participou da conferência e falou à reportagem da Rádio Tucunaré que foram
apresentados os pontos debatidos e discutidos com os advogados anteriormente sobre a prevenção na
segurança pública. Segundo Dr Élcio, a prevenção é o caminho que deve ser seguido por todos e deve vir
já de casa, "é um alicerce que tem que ser feito por toda a família, explicando o que é certo e o que é
errado, assim estará prevenindo o mal maior com o cometimento do crime no futuro" - disse.
Quanto as idéias que surgiram na conferência, Dr Élcio destacou que foram várias, desde a implantação
da Guarda-Mirim a palestras na escola visando passar para a comunidade escolar atos de cidadania, que
podem ser analisados para se saber o certo e errado evitando crimes.
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