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A Polícia Militar Rodoviária completa 
hoje, 10 de janeiro, 60 anos de servi-
ços prestados à sociedade. Para cele-

brar a data será desencadeada a Operação 60 
anos em toda a malha rodoviária paulista. A 
ação mobilizará todo o efetivo e visa fiscalizar 
e orientar o usuário das estradas e rodovias, 
em especial o motociclista. O objetivo é escla-
recer as novas normas já em vigor, em ques-
tões como uso do capacete e transporte 
remunerado de cargas.

O comando central da Corporação fica 
na capital. A sede coordena a atuação de 
quatro unidades operacionais sediadas estra-
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Se for pegar a estrada
Para uma viagem tranqüila e segu-

ra, a PMR recomenda cuidados especiais 
para o motorista: 

• Planejar a viagem com antecedên-
cia, definir itinerário, anotar telefones de 
emergência, localizar bases da Polícia e de 
pontos de apoio para eventuais paradas;

• Fazer revisão geral do veículo antes 
da partida, com atenção especial para equi-
pamentos obrigatórios, sistema de ilumina-
ção e sinalização do veículo, combustível e 
documentação de porte obrigatório;

• Acomodar corretamente passagei-
ros, bagagem e animais de estimação em 
compartimentos próprios;

• Usar cinto de segurança em todos 
os assentos do veículo e cumprir com rigor 
todas as normas de trânsito, em especial às 
ligadas aos limites de velocidade e ultrapas-
sagens em locais proibidos;

• Não dirigir cansado ou com sono;

• Utilizar faróis baixos acesos duran-
te o dia nas rodovias.

Fã de seriado
O subtenente Leo-

nardo tem 47 anos e é 
um dos agentes mais 
antigos em atividade na 
PMR. Na infância, era fã 
do seriado televisivo O 
Vigilante Rodoviário e 
ao ingressar como sol-
dado em 1982 realizou seu sonho de me-
nino. Sempre atuou no comando do po-
liciamento, na capital, e ao longo dos 26 
anos fez cursos, foi promovido na carrei-
ra e lembra com saudades dos anos iniciais. 
“Vivíamos tempos românticos, a criminali-
dade e o perigo nas rodovias eram meno-
res. Fiz, porém, minha vida na Polícia Militar 
Rodoviária. Sou casado, pai de uma filha de 
23 anos e, se pudesse voltar no tempo, faria 
a mesma escolha de novo”, diz orgulhoso.

Hoje, com quatro mil agentes e mil viaturas, a corporação 
atua em 24 mil quilômetros de rodovias paulistas

tegicamente nas cidades de São Bernardo do 
Campo, Bauru, Araraquara e Jundiaí. Elas 
são subdivididas em 18 companhias. Duas 
atuam como Força Tática por meio do servi-
ço Tático Ostensivo Rodoviário e as demais 
em 54 Pelotões e 130 Bases Operacionais. 

Instituída em 1948 pelo governador 
Adhemar de Barros, foi criado o Grupo Especial 
de Polícia Rodoviária, com um efetivo de 60 
homens, ex-combatentes da Força Expedicionária 
Brasileira, comandados pelo 1º tenente José de 
Pina Figueiredo, da então Força Pública. A mis-
são principal deles era manter a ordem pública, 
fiscalizar o trânsito e o transporte de mercadorias 

na recém-inaugurada Via Anchieta (SP 150), que 
interliga a capital à Baixada Santista.

Tarefas e parceiros – Hoje a PMR 
tem quatro mil agentes, mil viaturas (motos 
e automóveis) e atua em 24 mil quilôme-
tros, divididos em rodovias, estradas, vicinais 
e acessos. Está presente em todo o território 
paulista e sua lista de tarefas cresceu. Inclui 
fazer policiamento ostensivo, atender usuá-
rios das estradas paulistas, autuar infratores, 
atender acidentes e emergências e socorrer 
vítimas em rodovias sem serviço de resgate.

Nestes 60 anos, o tenente Ceoloni da 
divisão de comunicação da PMR afirma que 
a corporação mantém viva sua diretriz inicial, 
de cumprir o papel constitucional de pre-

servar a segurança pública, garantir a obe-
diência às normas relativas à segurança do 
trânsito, evitar acidentes e assegurar a livre 
circulação de veículos e pedestres.

São parceiros importantes no trabalho da 
PMR o Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), a Desenvolvimento Rodoviário SA (Dersa), 
a Agência Reguladora dos Transportes (Artesp) 
e as concessionárias de rodovias. 

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial
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Cerimônia de entrega do primeiro lote de motocicletas Harley Davidson para a Polícia Militar Rodoviária, na Via Anchieta (1948)

Tenente Pina Figueiredo, 1º comandante Operação de fiscalização da Polícia Militar na Rodovia Washington Luís (foto de 1956)

O Vigilante Rodoviário


