Segurança pública
para virar o jogo
Ilona Szabó e Melina Risso
O Brasil é campeão mundial em homicídios, um triste recorde
que sustentamos há anos. E esse é apenas um dos indicadores da
criminalidade que nos desafia diariamente. Ilona Szabó e Melina
Risso nos mostram em Segurança pública para virar o jogo que há
caminhos e soluções possíveis para reverter o atual cenário. O livro
conta com prefácio do ministro do STF Luís Roberto Barroso.
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“Este é um livro despretensioso na sua
aparência, mas transformador no
seu conteúdo. Foi escrito por duas
pensadoras originais, que conjugam
pesquisa séria, atitudes concretas
e didática impecável.”
Do prefácio de Luís Roberto Barroso,
ministro do STF
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As autoras nos dão um panorama muito claro do sistema de
segurança pública e justiça criminal no Brasil. Apresentam respostas
equilibradas e embasadas às principais perguntas do debate público:
por que o Estado não consegue proteger seus cidadãos? Que fatores
potencializam essa realidade trágica? Quem governa a segurança?
Evidências e exemplos de sucesso no Brasil e no mundo mostram que
segurança pública vai além de polícia na rua − também é questão
de informação, prevenção e investigação. O mais importante: há
soluções possíveis e efetivas para tornar nossas cidades mais seguras. Essas soluções passam pela adoção do policiamento inteligente,
maior esclarecimento de crimes para reduzir a impunidade, melhor
gestão dos presídios e a aplicação de modelos alternativos à prisão
para crimes não violentos. Passa também pela melhoria da atenção
à primeira infância e a redução da evasão escolar, pela criação de
espaços públicos que contribuam para a convivência, pela revisão
da política de drogas e por uma regulação responsável de armas.
Em linguagem simples, a obra reúne dados, argumentos e propostas
para entendermos o que funciona − e o que não funciona − quando
o assunto é a redução da violência no país. Leitura indispensável
para um debate eleitoral em que a segurança é um dos temas principais. E uma importante ferramenta para desconstruir estratégias que
não apenas falharam, como agravaram os índices de criminalidade.
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