2

BOM DIA SOROCABA - SEGUNDA-FEIRA / 30 DE JANEIRO DE 2012

dia a dia
DESTAQUE

Fotos: Assis Cavalcante/Agência BOM DIA

Águia reduz a
criminalidade

POLÍCIA AÉREA
O Águia 19 sobrevoa casas do Centro de Sorocaba, durante a
Operação Impacto, deflagrada no dia 13. Helicóptero da Polícia
Militar patrulha as zonas sul e norte. Seus quatro tripulantes
apoiam ocorrências e fazem ações preventivas

A presença do helicóptero da Polícia Militar, Esquilo HB-350,
derruba em 25% o número de roubos e furtos, em Sorocaba
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

N

os horários em que a
aeronave da Polícia
Militar está no ar – o
helicóptero Esquilo
HB-350 – o furto de
veículos diminuiu 6,51% e o
roubo caiu 25%, em Sorocaba.
São indícios de que o infrator
pensa duas vezes antes de cometer o delito quando percebe
(vê ou ouve) o patrulhamento
aéreo. “Não posso afirmar que o
helicóptero foi fundamental. O
Águia tem a missão de apoiar as
unidades, um conjunto de fatores. A ação é integrada”, afirma
o major Wagner Tardelli, comandante do Grupamento de
Radiopatrulha de Sorocaba.
“Houve, sim, redução da criminalidade nos horários de
operação.”

INIBIDOR / O piloto, co-piloto e
dois tripulantes fazem com o
Esquilo HB-350 o atendimento
preventivo em áreas com maior
incidência de crimes, com base
em levantamentos e do trabalho da inteligência, e apoiam as
ações do policiamento da força
tática e outras unidades. É o que
chamam de atendimento de
ocorrência.
O esquema de trabalho no
hangar da BR Aviation, no aeroporto estadual Bertram Luiz

Instrumentos de
bordo e acessórios são
fabricados para o uso
militar do Águia 19

Leupolz, na zona norte da cidade, é organizado.
Um dos tripulantes opera a
sala de rádio. Assim que recebe
um chamado de urgência do
Copom (Central de Operações
da Polícia Militar), comunica
Tardelli, que aciona a equipe
para decolar. “Em muitos casos, já estamos no ar. Em outros, no banco, pronto para
voar. Se o Águia está dentro do
hangar, porém, dois de nós
bastam para empurrá-lo para
fora.”
Todos os pilotos ou co-pilotos
são oficiais treinados pela Academia do Barro Branco, em São
Paulo. “Toca o piano” é o jargão
militar para acionar o motor. O
co-piloto, tenente Bruno Gomes, trabalhou três anos em
solo e define a diferença para o
ar: “A autonomia é maior.
Adrenalina pura.”

O major Tardelli, piloto, comanda o Grupamento de Radiopatrulha Aérea

