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VOCÊ É A FAVOR OU CONTRA AS OPERAÇÕES DE IMPACTO DA POLÍCIA MILITAR?
Fotos: Assis Cavalcante/Agência BOM DIA

“É importante a ação policial.
As pessoas se sentem mais
seguras e o crime é inibido. Eu
fico mais sossegado”

“Depende da situação. Às vezes
assusta. Bater geral não
precisa, deve haver cautela .
Quem não deve não teme”

“Passa uma sensação de
segurança. Eu moro em um
bairro com ocorrências de
assalto e sinto isso”

“A fiscalização é válida, mas a
operação deve ser executada
com lógica. Não é necessário
abordar tanta gente”

_David Correa, 30 anos

_Michele Oliveira, 25 anos

_Fabiana Laís Rosa, 31 anos

_Alexandre da Silva Pereira, 28 anos

Auxiliar administrativo

Comerciante

Consultora de seguros

Assistente administrativo

“É falta de respeito. Abordam
sem provas ou indícios. Na
minha opinião, querem mostrar
serviço e fazer marketing”

“A presença da polícia na rua é
necessária. A cidade é violenta.
Sem as operações, os criminosos
não teriam limites pa ra roubar”

“Por um lado, o cidadão se sente
constrangido. Por outro, dá uma
sensação boa de segurança. Os
policiais prendem os bandidos”

“Eumesintomaisprotegida.Há
muitoscriminososforagidos.Com
essasmegaoperações,ocrime
recuaeacidadeficamelhor”

_Clóvis dos Santos, 43 anos

_Eleandro Amaral, 30 anos

_Amanda Pereira, 24 anos

_Hides Maria Ferreira, 29 anos

Zelador

Operador de máquina

Bancária

Caixa

‘Polícia ostensiva de impacto’,
de norte a sul de Sorocaba
n O tenente-coronel Aldemar
Belloti foi bem claro: sua missão
é simples, reduzir os altos índices
de criminalidade de Sorocaba. Em
2011, mais de 2 mil veículos foram roubados e furtados (a Secretaria de Segurança Pública
ainda não divulgou o fechamento
do ano) na cidade. Pelo menos
185 foram levados de seus donos. O registro dessa ocorrência
aumentou. Assim como o número de estupros. Os outros crimes
foram inibidos, mas não diminuíram substancialmente. O policiamento ostensivo é atividade policial desenvolvida intencionalmente à mostra, visível — em
contraposição ao policiamento
velado, secreto. A Operação de
Impacto, como a de ontem, nem
mesmo divulgada à imprensa
com antecedência, “fiscaliza

comportamentos e atividades,
regula ou mantém a ordem pública, reprimindo crimes, contravenções, infrações de trânsito e outros, zelando pelo respeito à legislação pelos indivíduos”, segundo a PM. O impacto provoca
sensação de segurança à população e desestimula o criminoso.
“No Centro, optamos pela ‘saturação’, concentração de homens e mulheres que ocupam as
áreas em que ocorrem mais crimes”, exemplifica o capitão Ubiratan Marques. Na Operação
Bairro, fazemos o ‘bloqueio’ - que
aborda as pessoas para flagrar
porte de arma, drogas, crimes
mais graves – e também a fiscalização, em ruas e avenidas, para
verificar documentação de veículos e delitos”. Nas operações de
impacto, lugar de polícia é na rua.
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Operação Impacto gera
flagrantes e prisões
Os policiais dos sete
batalhões do CPI-7
(Comando de Policiamento
do Interior 7) capturaram
quatro foragidos e
flagraram três tráficos, um
roubo e um furto nas
cidades de Sorocaba,
Votorantim, Itu e São
Roque. Seis foram presos e
uma arma foi apreendida
até as 18h de ontem.

79

cidades da área
do Comando de
Policiamento do
Interior 7 receberam
a Operação Impacto
de ontem, das 14 às
22h

DELITOS REPRIMIDOS PELA OPERAÇÃO IMPACTO
Jogo de Azar

Foragido

A Operação Bares faz
abordagens em regiões em
que este crime é mais
praticado

As forças integradas entram
em pousadas e hotéis atrás
de criminosos que escaparam
do sistema carcerário

Embriaguez ao volante

Produtos ilegais

Policiais de trânsito verificam
os documentos pessoais e
do veículo e revistam os
motoristas

A venda de DVDs, cigarros e
outras mercadorias ilegais é
reprimida em operações
como a ‘Centro Seguro’

Contrabando de animais

Tráfico de entorpecente

Policiais florestais revistam
os veículos para averiguar se
há animais retirados de sítios
e de áreas verdes da cidade

As operações de impacto
contam com informações do
setor de inteligência que
auxiliam a repressão, o crime
e a prisão de suspeitos

Alvará
Os bombeiros também estão
presentes na ação surpresa
para averiguar a situação de
estabelecimentos e garantir
a segurança na fiscalização
da operação

Prostituição
As ações de impacto da PM
integrada com as outras
forças de segurança
interditam casas e bares que
gerenciam a atividade

