
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS REALIZA TREINAMENTO PARA USO DE ARMAS DE FOGO

   

     A Guarda Municipal de São Carlos está passando por um treinamento especial para
manuseio de arma de fogo. Os 160 guardas, divididos em 4 turmas, estão sendo treinados por
instrutores da Guarda Municipal de Campinas. Segundo o comandante da Guarda de São
Carlos, Marcos Marques Ribeiro, essa é a segunda etapa de uma série de exigências para que
futuramente a corporação tenha o porte de arma expedido. “Primeiro realizamos os testes
psicológicos, agora precisamos fazer todos os treinamentos para depois solicitarmos a
autorização da Polícia Federal. Somente após esse processo poderemos adquirir as armas”,
explica o comandante.            A capacitação das primeiras turmas foi realizada no Tiro de
Guerra de São Carlos e na Guarda Municipal de Campinas. Um caminhão com stand de tiro
virtual foi utilizado no treinamento e também no stand real.  No total são 80 horas aula. Os
guardas municipais, além de fazer o treinamento de tiro, se aperfeiçoam em defesa pessoal,
armamento, munição, técnicas operacionais e direção defensiva.
 
   
 
  Segundo o prefeito Paulo Altomani, a ideia é proteger a população, não constranger e nem
amedrontar. “Os guardas municipais sairão do curso tão preparados quanto a Polícia Militar
para ajudar no atendimento de ocorrências”.
 
   
 
  A iniciativa pretende melhorar as condições de trabalho dos agentes que hoje utilizam arma
de choque não letal, prendendo marginais, nos órgãos públicos, recuperando veículos furtados
e demais ocorrências que surgem. “O armamento de fogo vai dar a eles mais segurança para
combaterem a criminalidade. Além do mais, sabemos que os delinquentes andam armados.
Ainda em 2016 os guardas de São Carlos estarão em pé de igualdade com eles. Não que vão
sair atirando, mas acredito que isso vai garantir a segurança deles próprios e da população”,
afirma o comandante da Guarda.
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  A terceira turma da Guarda Municipal inicia o treinamento no dia 4 de janeiro, na sequência a
quarta e última turma. No dia 29 de janeiro será o encerramento.
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