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Programa de patrulhamento
tranquiliza comunidades rurais

Criada para combater a marginalidade no meio rural, iniciativa da Polícia
Ambiental quer atender às expectativas dos moradores do campo

PM TORNA-SE REFERÊNCIA

"A Polícia Militar Ambiental de São Paulo tornou-se referência para as
corporações de outros Estados. É intenção do governo do Estado difundir
o seu trabalho por todo o País, para que a população rural possa conhecê-
lo melhor", afirma o tenente Robis, lembrando que são cada vez mais fre-
qüentes os casos de furto de gado e de implementos agrícolas.

O Programa de Patrulhamento Rural, apesar de recente, começa a
gerar demandas novas. Na mesa do tenente Robis havia cinco pedidos de
prefeituras que manifestavam o desejo de serem contempladas com essa
modalidade de policiamento.

De acordo com o tenente, a Polícia Militar Ambiental tem, hoje, efetivo
de 2.200 homens distribuídos em companhias por todo o Estado. Essas
unidades integram os quatro batalhões localizados em São Paulo, Birigüi,
Guarujá e São José do Rio Preto.

O policial militar, ao ingressar na
corporação, passa por intensos trei-
namentos que o capacita para os
patrulhamentos ostensivos, qualifi-
cando-o para enfrentar qualquer
situação. Mas quando esse mesmo
agente passa a fazer parte da Polícia
Militar Ambiental, os casos de rou-
bos, homicídios e tráfico de entorpe-
centes dão lugar aos de incêndios flo-
restais, caça ilegal e tráfico da fauna
silvestre.

Ao menos foi assim até maio
deste ano, mês em que a Polícia
Ambiental pôs em prática o
Programa de Patrulhamento Rural,
criado para enfrentar um problema
até então sem solução: "a marginali-
dade migrando para o meio rural",
como relata o tenente Marcelo Robis,
assessor de comunicação, baseando-
se em estatísticas da própria corpora-
ção.

COMUNIDADES RURAIS

Além da atividade ambiental, os
policiais estão sendo requalificados
para atender às demandas da segu-
rança no meio rural", explica Robis.
Objetivo da iniciativa é atender às
expectativas das comunidades que
residem no campo, que reclamavam
maior presença do policiamento.

O comando da Polícia Ambi-
ental promoveu o necessário treina-
mento dos policiais, oferecendo cur-
sos para o manuseio adequado de
armas de grande impacto, como as
pistolas .40, aulas de legislação de

segurança e técnicas de abordagem.
Também guarneceu a corporação
com armamentos pesados e 80 veí-
culos Land Rover, reformados
recentemente. O material foi desti-
nado aos batalhões das cidades de
São Paulo, Birigüi, Guarujá e São
José do Rio Preto.

Agente da Políca Militar
vistoria represa de

Ituparananga, região de
Ibiúna, interior do

Estado
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POLÍCIA DO CAMPO

Comparando dados estatísticos
das ocorrências policiais, dos primei-
ros semestres de 2002 e 2003, é possí-
vel avaliar alguns resultados do
Programa de Patrulhamento Rural.
De janeiro a junho deste ano, 18.173
pessoas foram revistadas em todo o
Estado pela Polícia Ambiental, 3.871
a mais que no ano passado. As fiscali-
zações de veículos e condutores tam-
bém cresceram, assim como as opera-
ções de policiamento preventivo, que
de 2.734 nos primeiros seis meses de
2002 chegaram a 4.607 no mesmo
período deste ano. 

As estatísticas deste ano também
registram dados novos, como o núme-
ro de furtos, detenções por porte ile-

gal de armas, consumo ou tráfico de
drogas e prisões de pessoas procura-
das. "Hoje nada está escapando, nem
mesmo auto de infração de trânsito",
comenta o tenente.

O tipo de ocorrências, mesmo as
de natureza ambiental, também
mudou. É o caso da apreensão de 30
mil rótulos de vidros de palmito e
milhares de vidros em uma empresa,
em Campinas. Ações dessa natureza
ocorriam na mata, levando à prisão
dos criminosos próximos à palmeira
derrubada ou em veículos transpor-
tando os palmitos in natura.

Osmar Soares
Da Assessoria de Imprensa

da Secretaria do Meio Ambiente

Convênio oferece terapia gratuita para policiais da zona oeste
O reitor da Universidade

de São Paulo (USP) assinou,
sexta-feira, convênio com a
Secretaria Estadual da
Segurança Pública para ofere-
cer atendimento psicológico
no câmpus a quatro mil poli-
ciais civis e militares que
atuam na zona oeste da capi-
tal.

O serviço será prestado pelo
Laboratório de Estudos e
Prática em Psicologia Fenome-

nalógica-Existencial da univer-
sidade. 

Os policiais receberão
acompanhamento individual ou
em grupo. A terapia é de cará-
ter voluntário e será prestada
por psicólogos e estagiários de
graduação em psicologia da
USP. "A idéia nasceu na 3ª
Companhia do 16º Batalhão e
teve repercussão positiva entre
os soldados e os universitários",
conta o tenente Lúcio Alves,

relações-públicas do Comando
Oeste da PM, na capital.

COMBATENDO ESTRESSE

O objetivo é ampliar a quali-
dade de vida dos policiais. "O
atendimento psicológico com-
bate o estresse da profissão,
melhora o relacionamento com
a comunidade e possibilita a
realização de novas pesquisas
sobre os profissionais da segu-
rança pública", comenta. "A
medida integra conjunto de

propostas do governo paulista
para aprimorar a qualidade do
serviço policial no Estado",
finaliza.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Secretaria Estadual da Segurança

Pública - www.ssp.sp.gov.br

Correio eletrônico - 

seguranca@sp.gov.br

SERVIÇO


