Jornal do Brás

Novo cmt 3ª Cia ressalta Gestão Participativa
04-Jul-2019

O
tenente Ângelo Luiz Cesário é o novo comandante da 3ª Cia do 13º BPM/M, desde o
dia 25 de junho último. Paulistano de 33 anos, ele destacou, em entrevista ao
Jornal do Brás, o engajamento de todos os policiais militares no dedicado
trabalho de melhorar a segurança da região.
O
novo cmt pretende realizar uma Gestão Participativa com a ajuda da sargento
Giannini (comandante administrativa) e do sargento Sampaio (coordenador
operacional). Com isso, as chances se ter uma decisão acertada são maiores, de
acordo com ele. “Os sargentos passam muito mais tempo na companhia, acompanham
o histórico e carregam muitas informações”, ressaltou ele.

O
tenente Cesário chegou ao 13º BPM/M no final de 2018. Ele lembrou que comandou
interinamente, a 1ª Cia (Bom Retiro), a 2ª Cia (Santa Cecília e Higienópolis) e
a 3ª Cia (Brás e Pari) do 13º BPM, em substituição aos titulares que tiravam
férias, inclusive o capitão Rodrigo Forner, ex-cmt da 3ª Cia, que agora está na
chefia da Seção Operacional do CPA/M-1. “Isso me ajudou a ter experiência e a
conhecer a área muito rapidamente”, completou Cesário. “E me trouxe facilidade
para trabalhar com o 13º BPM. Conheço muito o que as outras companhias podem
apoiar a gente, tenho um networking (rede de contatos) muito próximo com as
outras companhias”.
Nos dias 27 e 28 de junho, o tenente Cesário
promoveu uma reunião geral da 3ª Cia para que se apresentasse à tropa, e criar vínculo
funcional e operacional, disse. “Precisamos ter ferramentas de engajamento.
Estamos unidos e fortes querendo melhorar a segurança”.
Metas
a curto e médio prazo
Ele
informou que na data de 27/6, participou de uma reunião na Subprefeitura Mooca
com o Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano para a nova fase da
Operação Comércio Legal no Brás.
Ainda
nesta reunião, foi informado que será assinado um Termo de Cooperação com os comerciantes
do Brás para que adotem o Largo da Concórdia, recuperando o espaço, bastante
degradado.

Base
Comunitária no Largo da Concórdia
Outra
boa notícia é que será construída uma Base Comunitária nos padrões da PM, para
oferecer outros serviços à população, como elaboração de Boletim de Ocorrência.
“O Posto Policial já existente no Largo da Concórdia deverá ser disponibilizado
para a GCM ou para a Prefeitura na sua atividade de fiscalização do comércio
ambulante”. A nova base será construída no lado oposto ao do antigo posto
localizado ao lado do prédio da Caixa Econômica Federal, disse o tenente
Cesário.
Outra
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promessa da Subprefeitura Mooca é criar mais vagas para a Atividade Delegada,
para que mais policiais trabalhem nas ruas do comércio ambulante da região
Brás/Pari.
Cesário
pretende aumentar o policiamento com motos e bicicletas e habilitar os
policiais para esta modalidade, visando o final do ano, que recebe uma grande
aglomeração de pessoas, o que dificulta o deslocamento de viaturas
convencionais. O objetivo é facilitar o acesso mais rapidamente às ocorrências.
“Iremos reforçar o contingente dessas duas modalidades, inclusive o
policiamento a pé”.
A
atual Sala de Vídeo instalada na 3ª Cia ano passado continua em funcionamento,
disse o tenente Cesário. Está em estudo a instalação de mais câmeras em novos
locais, e a Associação de Lojistas do Brás – Alobrás passaria a gerir essas
câmeras, a PM entra com apoio e suporte.

Prevenção
Primária
Quanto
ao programa Vizinhança Solidária, há uma lista consolidada de ruas que
participam, entre elas o Largo da Concórdia, rua Barão de Ladário e Praça Padre
Bento. Aliada ao Vizinhança Solidária, a Prevenção Primária Volante – PPV,
iniciada na gestão do capitão Forner, teve dia 27 de junho a sua 100ª ação. “Utilizamos
policiais especializados nessa função, comunitários, que sabem orientar e lidar
com as pessoas. Em seguida, formamos uma Força-Tarefa com uma Base Comunitária,
e a colocamos em locais estratégicos de grande fluxo de pessoas, para
abordagens comunitárias, diferente da abordagem criminal. O povo recebe orientações
e dicas de segurança”. Com o PPV, o tenente Cesário ressaltou que o último
final de ano foi o mais seguro dos últimos 30 anos.

Experiência
na PM
Antes
do 13º BPM/M, o tenente Cesário trabalhou também no CPA/M-1, e no 11º BPM/M,
onde também comandou todas as companhias. Atuou também no 45º BPM/M.
Ao todo, acumula 16 anos de Polícia Militar. É casado
há 14 anos, tem esposa e um filho de 5 anos.
3ª Cia – Rua Cel Emidio Piedade, 425 –
anexa ao 12º DP – fone 2694-3782

Na foto, o tenente Cesário ladeado por sargento
Giannini e sargento Sampaio. O sargento Sampaio faz o contato com todas as
equipes, nos planos de serviço e ajuda a 3ª Cia a ter um padrão de excelência, buscando
melhorias. Já a sargento Giannini, dá suporte ao trabalho dos policiais na rua,
nas questões logísticas e administrativas
Reunião na Subprefeitura Mooca sobre Operação
Comércio Legal

Primeiro contato com o efetivo de policiais da 3ª
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