Operação Golfinho e frações da BM no litoral motivaram a visita
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Uma comitiva formada pelo
Chefe do Estado Maior da Brigada Militar coronel Hildebrando
Antonio Sanfelice e os comandantes das Unidades de
Policiamento Ostensivo e
Ambiental, Corpo de Bombeiros
e da área de comunicação da
Corporação, visitou as frações
da BM no Litoral Norte. No complexo do Comando Regional de
Policiamento Ostensivo CRPO/
Litoral, conheceram as instalações da Escola Técnica Policial
Militar ETPM/Osório.
Jornal Revisão- Qual é o
objetivo dessa visita?
Chefe do Estado Maior
da BM coronel Hildebrando
Antonio Sanfelice- O objetivo dessa visita técnica é
acompanhar todos os comandantes de nossas frações:
bombeiros, policiamento, área
ambiental, comando rodoviário,
escola e discutir a Operação Golfinho 2009/2010.
JR- Qual é o planejamento
para a Operação Golfinho?
Coronel- Estamos trabalhando junto ao governo do
Estado em termos de efetivos e
recursos. Definindo pontos específicos sobre salva-vidas,
guaritas, porque temos noção
do tamanho da operação, levando em conta que neste ano, a
operação comemora 40 anos. É
uma data especial para nós e
para toda a população do litoral
e aqueles que no veraneio se
deslocam para o litoral e há 40
anos contam com esse trabalho
BM.
JR- Os alunos do curso que
iniciará ainda neste semestre
serão aproveitados na operação?
Coronel- Neste ano os alunos não serão empregados na
Operação Golfinho porque o cur-

Estado Maior da BM conhece
ETPM-Osório

Uma noite de músicos

Ten cel Fraga explica andamento dos trabalhos aos visitantes

so de formação deles termina
em abril de 2010 e estarão
aptos somente naquele mês. A
partir de dezembro em estágios típicos do litoral norte, não
dentro da operação golfinho,
mas atendendo os municípios
do litoral, de forma integrada, eles poderão, conforme o
planejamento do comando regional, ser empregados. A
Operação Golfinho neste ano
terá profissionais de várias
regiões do Estado.
JR- A alteração na data do
início das aulas dos soldados
se deve a que?
Coronel- Devido ao próprio processo de seleção. Nós
já concluímos todo esse processo e agora eles estão na fase
de entrega de documentos. O
processo do psicotécnico já foi
concluso. Essa fase de entrega
de documento e questão de
recursos num prazo previsto.
Acreditamos que no final de
setembro ou começo de outubro estaremos iniciando esse
novo curso, que é na verdade
um curso só. Ele vai iniciar no
Estado no mesmo dia.
JR- O que representa para
a corporação a ETPM/Osório?
Coronel- A Escola Técnica Policial Militar de Osório
é um projeto antigo que está
sendo trabalhado para receber 240 alunos. Eles deverão
estar em Osório de 28 de setembro a 02 de outubro e em
abril de 2010 estarão aptos
para atender também o CRPO/
Litoral. É importante ressaltar
que isso representa o esforço
de todas as ações da BM no litoral, seja do comando
regional, 8º BPM, escola, comando Rodoviário e comando
de Bombeiros. Na verdade há
um esforço conjunto de todas
as frações da BM no atendimento, para que a Escola

funcione da melhor forma. Teremos os instrutores do melhor
nível possível, buscaremos dentro na própria região dos vários
órgãos da BM os oficiais habilitados e capacitados que
buscaremos. Certamente os policiais que se formarão em
Osório serão da melhor qualidade possível.
JR- Quantos alunos serão
convocados no Estado?
Coronel- A previsão inicial era de 3.000 mil alunos,
temos aprovados em torno de
3.800 e a Governadora do Estado autorizou a convocação de
todos os aprovados. Estamos
projetando nesse processo uma
defasagem de cerca de 30% dos
alunos que não entregam a documentação
exigida,
por
exemplo. A estimativa é de que
3.600 sejam chamados nesse
concurso da BM.
JR- O que esse número representa em relação à carência
de policiais no Estado?
Coronel- Ele é um processo
que
vai
dar
uma
suplementação boa. Na verdade
o governo já está autorizando
através
dos
projetos
estruturantes do Estado, para
2010, o ingresso de mais 6.000
mil policiais. É processo que
deve iniciar assim que seja aprovado. É uma tentativa de
reequilibrar. Nossa defasagem é
muito grande hoje, e isso vem
para dar um suplemento. O que
nós estamos procurando na própria formação é otimizar,
habilitar e capacitar o nosso policial de forma que ao sair
formado ela tenha uma capacidade de trabalho melhorada e
ampliada. Queremos que no seu
trabalho ele possa receber muito mais, através de técnicas e
tecnologias que estamos agregando no treinamento do
policial.

O Baguta Bistrô
bombou no
domingo. Foi o
aniversário do
James, o que
logicamente virou
sinônimo de reunião
de músicos.
Estavam de
aniversário também
o Aloísio Adib e o
Pida. Triplicou-se a
alegria da noitada.
Desfilaram muitos
instrumentistas e
cantores de vários
gêneros no palco do
Baguta, numa festa
fechada bem servida
e bem organizada.
Parabéns James!

Esta semana no Baguta
A programação
musical do Bar e
Restaurante Baguta
Bistrô (Largo Sônia
Chemale) traz nesta
semana Marcos
Acústico na quintafeira, Paulo André e
Banda na sexta e
Serginho Sá no
sábado. Em breve
apresentará de novo
Marcelo Astiazara e
Thiago Goulart com o
seu Sarau Beatles.

Bethy Krieger

Show de lançamento CD Pampa Y Piano de Bethy
Krieger Dias 11, 12 às 21h e domingo dia 13, às 20 horas,
no Instituto Cultural Brasileiro Norte Americano, Rua
Riachuelo, 1257, no Centro Histórico, em Porto Alegre.

Divulgando

Hoje, Loma e eu estaremos participando de vários
programas de rádio na Rede RBS. Entre eles o programa
Gaúcha, 19 horas com Cláudio Brito e Brasil na
Madrugada com Sara Bodowsky a partir da meia noite na
Rádio Gaúcha AM/FM; e também Noite Gaúcha
apresentado por Jairo Reis na Rádio Rural AM, às 23
horas, para divulgar o show de lançamento do CD
Cantadores do Litoral e de encerramento da
programação da Semana Farroupilha da Assembleia
Legislativa do Estado. Espetáculo que acontece dia 18 de
setembro, às 19 horas, no Auditório Dante Barone, com
gravação dos programas Sarau no Solar, da TV
Assembleia e Palcos da Vida da TVE. O agendamento e
divulgação do CD Cantadores do Litoral está a cargo de A
Três Mãos Produtora e Jornal Fala Brasil.

