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O problema da segurança em nossa vida é cada dia mais grave. Sem descartar os demais motivos que podem 



dar base para o crime, possivelmente o maior motivo para o incremento atual da violência seja o consumo de 
drogas, que leva ao viciado a querer por todos os meios as obter e acaba caindo no crime. Infelizmente 
vemos no campus o consumo e o tráfico, localizados em locais específicos que são visitados por pessoas com 
apariência estranha à de qualquer universitário e que reagem a qualquer tentativa de identificação ou 
controle. Qual a relação disto com o furto de veículos?
Alguma deve ter, ao menos é o que sinto respeito do meu caso recente (julho 2009) onde levaram um carro 
meu e o de um aluno. 
O problema não tem solução simples, porém o mais preocupante é o estímulo que a facilidade do crime 
representa, onde o incremento pode levar ao mais temido: o sequestro. 
Um elemento simples que vemos na entrada de qualquer estacionamento de supermercado hoje é a câmera 
que, suponho, registra a entrada e saida de carros e seus motoristas. Pois as de nossas guaritas nunca 
registraram nada, sendo apenas três somente as necessárias no caso de controle de saida, considero útil que 
esse controle seja colocado e o assunto discutido no seio de nossa associação.

Este texto foi submetido para publicação após conversa com a diretoria da 
ADUNICAMP em 14/07/09, sem resposta até 25/08/09, data da publicação aqui.
Dia 10 de janeiro de 2013: Mais um sequestro, foi uma mulher de dentro de seu 
carro no estacionamento do Hospital das Clínicas. Acredito que das mais de cem 
câmeras do campus não tenha uma câmera sequer registrando a saída de carros.


