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DESTAQUE

Susto e proteção

POLÍCIAS UNIDAS
Na Operação Impacto,
enquanto um policial
aborda, o outro verifica os
documentos; a Polícia
Florestal averigua se há
animais e os bombeiros
observam a segurança

Polícia quer coibir o crime com ações de impacto e passar sensação de segurança
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

M

ais de 300 operações foram realizadas no ano passado pela Polícia
Militar em Sorocaba com o objetivo de coibir e
prevenir a criminalidade na cidade, além de diminuir a ocorrência de delitos. Mas desde o
período natalino as “ações de
impacto” se intensificaram com trabalho conjunto com as

Viaturas da PM e dos
bombeiros ocuparam
avenidas e ruas para
fiscalização e bloqueio

outras forças de segurança –
Guarda Civil Municipal, fiscalização da prefeitura, Polícia Federal e Polícia Civil – na Operação Centro Seguro, Bairro Seguro, Bares, Direção Segura no
Trânsito e outras.
Na véspera da época de festas, o comandante do 7° BPM-I
(Batalhão de Polícia Militar do
Interior), Aldemar Belloti, determinou nova diretriz de atuação para as tropas: na rua.
Aliás, é determinação da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo diminuir a criminalidade da região
de Sorocaba com ações que reprimam os criminosos desde
aqueles “pés -de-chinelo ” contrabandistas de cigarros,
DVD’s, traficantes de ‘biqueiras’, por exemplo - até as grandes quadrilhas - de traficantes
de drogas, assaltantes de bancos e de carros, entre outros de
delitos mais graves.
De 23 de dezembro até ontem, grande parte da população
se surpreendeu com essas operações. Apesar do constrangi-

mento que alguns sentem (veja
ao lado), ao serem revistados ou
pegos de surpresos com sirenes
nos bloqueios e blitzes constantes, a maioria apoia essa estratégia da polícia. “Pedimos a
colaboração da população para
essas ações, com a colaboração
e a denúncia. É para o bem de
todos”, afirma o capitão Ubiratã
Marques. “As ações de impacto
têm o objetivo de reprimir, com
flagrantes de embriaguez, tráfico de entorpecentes, porte de
arma - e prevenir - com combate à ação dos criminosos com
ações surpresa nos bairros e na
região central.”
CIDADÃO / A operação de ontem comemorou o aniversário
do CPI-7 (Comando de Policiamento do Interior 7). Os batalhões de Sorocaba e outras cidades da região realizaram a
operação integradas. Polícia
Rodoviária, Bombeiros, Polícia
Florestal e os outros batalhões
saíram às ruas para combater o
crime em bloco, nas áreas com
maior incidência de crimes.

OPERAÇÃO DE IMPACTO

“Pode até chatear o munícipe, mas a PM
pede colaboração. Além de reprimir e
prevenir, passa sensação de segurança”
_Ubiratã Marques,
capitão da Polícia Militar

O tenente José Rodrigues saiu da seção de logística para comandar a ação

