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Fugitivo se desespera
após ver o helicóptero
A aeronave salvou vítimas de assaltos, sequestros e outros crimes desde sua
chegada na cidade, em 2010. Automóvel do criminoso fica em desvantagem
FÚRIA /Outro caso marcante
ocorreu em 19 de setembro de
2011, às 6h45. A operação começou no céu da rua Júlio Valentino Joel, na Vila Haro, e terminou na avenida General
Osório, na altura do Trujilo.
“Um ladrão de carro, em alta
velocidade, fez manobras arriscadas, passou por sobre calçadas no centro e na contramão. Em vão. Após dez minutos, desistiu, cercado por um
bloqueio. Sem perceber, o
Águia o induziu até lá”, relata
Tardelli. “Sob o nosso olhar, o
infrator não tem saída.”

TRANQUILIDADE

“O criminoso se
‘acaba’ lá embaixo.
Corta vielas e entra
na contramão.
Observamos tudo
do ar, tranquilos.
Com o Águia, ele
fica sem saída”
_ Major Wagner Tardelli,
piloto do Águia 19
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Novo hangar será
inaugurado este ano
Em 2012, o Águia de
Sorocaba terá outro ponto
de decolagem e
aterrizagem. Um novo
hangar é construído na
avenida Isaltino Guaramar,
na altura do número 1800,
com área mais ampla e
exclusiva para uso militar.

21

helicópteros e 98
pilotos e co-pilotos
compõem os
Grupamentos de
Radiopatrulha Aérea
da Polícia Militar do
Estado de São Paulo
Simulador inovador
para treinamento
Os movimentos da
aeronave e operações de
resgate serão feitos em um
simulador. Desembarque a
baixa altura e ações com
cesto serão treinadas na
cabine eletrônica.

Águia 19 em perseguição a assaltantes de uma joalheria de Sorocaba, em dezembro de 2010: eficiência
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Uma vítima salva pelo
Grupamento de Radiopatrulha Aérea marcou a carreira
do piloto, major Wagner Tardelli. “Colocava a aeronave para
fora do hangar. Eram 6h30 da
manhã. O coturno de um dos
tripulantes ainda estava aberto.
Quando, de repente, o Copom
[Centro de Operações da Polícia Militar] aciona o rádio. As
soldados Eliette e Motta pedem
apoio. Ajusto o banco e levanto
voo. Ocorrência: refém de assalto em uma caminhonete na
Itavuvu. Ele sai da residência
com o marido da mulher que
procurou ajuda. Mantenho distância.”
Além de controlar o estado
emocional, Tardelli controla o
voo e mantém o foco na ação
em solo. Em fuga e em alta velocidade, o condutor do veículo
para a caminhonete. Deixa o
passageiro em terra e segue.
“Pensei: o passageiro que desceu é o infrator. É cilada”. Abordado, as unidades de solo constatam que ele é a vítima. Então o
Águia prossegue o voo, de olho
no veículo roubado e no assaltante. Em dez minutos, se entrega, em meio à ventania provocada pelo gigante voador.

