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Crónica Correio da Manhã
Mais um turno…
Meia-noite, inicia-se mais um turno na esquadra, não há carro-patrulha, a
central-rádio difunde que em cinco esquadras só duas têm... o supervisor tenta
"engendrar" alterações na escala que permita uma resposta às necessidades…
"impossível, assim não dá"..., é o que se ouve… A Divisão Policial responde a
cerca de 180 000 cidadãos...
O colega que sai lamenta ter colocado o pedido de folga compensatória para o
dia seguinte, mas o comandante não autorizou por falta de efetivo... O outro
colega solicita ao graduado para contabilizar as duas horas de trabalho
suplementar, mas já desconfia que não vai ser fácil utilizar esse crédito
horário, por falta de efetivo… acabo de perder o colega de apoio às instalações,
foi reforçar o hospital… fico sozinho uma vez mais...
Na porta da esquadra afixa-se o encerramento temporário por falta de efetivo
(só está um polícia), três cidadãos batem com o nariz na porta…
As chamadas telefónicas caem, "Sr. agente chamei a Polícia há três horas, é
uma vergonha", tenta-se explicar, o cidadão não compreende, eu também não…
A central-rádio apenas diz, temos muitas ocorrências e não há meios, repetiuo seis vezes no turno… fez-se silêncio…
Nesse mesmo turno e nessa área decorre um festival, foram polícias em
serviço remunerado, ou seja, nas horas de descanso, se assim não fosse, o
festival ou não se realizava, ou sem policiamento…
"Se as ocorrências são muitas e os meios são escassos, temos de ir por
prioridades", ouvi neste preciso momento… violência doméstica, agressão,
furto, ruído, canídeo perdido, responsabilidades parentais, roubo, recusa de
livro de reclamações, estacionamento indevido, foram algumas das
ocorrências… parece que o pessoal da investigação também não conseguiu ir à
situação do roubo, falta de efetivo...
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Chegou a minha rendição, vem com sono, lamenta ter dormido pouco, esteve
no tal festival, mas a trabalhar...
Oito da manhã, já há sol e ainda não dormi, já enviei o relatório de turno de
serviço e o mapa e o mail… foi mais um turno, daqui a umas horas há o tal
festival, a trabalhar...
https://www.cmjornal.pt/.../colunistas/detalhe/mais-um-turno
👉 Crónicas assinadas pelo presidente da 𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏, Paulo Santos, no jornal
"Correio da Manhã". 20.07.2022.
#ParaNossaDefesa

