
GUARDA MUNICIPAL RECEBE NOVA VIATURA PARA ATENDER O CANIL

   

  

   A Guarda Municipal de São Carlos ganhou um reforço para fazer o patrulhamento nas ruas e
operações de apreensão de drogas em conjunto com as polícias Militar e Civil. O prefeito Airton
Garcia e o diretor de Política Institucional da Secretaria de Governo, Samir Gardini, juntamente
com o vereador Roselei Françoso, fizeram a entrega de uma nova viatura para o canil da GM.

  

    

  

   O veículo tipo SUV, marca e modelo Renault Duster, um investimento de R$ 88 mil, foi
adquirido com a emenda parlamentar destinada pelo vereador Roselei Françoso no valor de R$

 1 / 4



GUARDA MUNICIPAL RECEBE NOVA VIATURA PARA ATENDER O CANIL

60 mil e com R$ 28,00 de recursos da própria Prefeitura.

  

    

  

   O novo veículo faz parte da renovação da frota da Guarda Municipal, que recentemente
recebeu 2 veículos Renault, modelo Sandero, zero quilometro, para uso na ronda escolar e
duas novas motocicletas adquiridas com emenda parlamentar do vereador Marquinho
Amaral.Todos os veículos são equipados e preparados para o trabalho Guarda Municipal.

  

    

  

   “A GM tem prestado um serviço brilhante para a população de São Carlos. Ajudei a
corporação na compra de equipamentos para o Canil e tinha me comprometido em colaborar
para a aquisição de um veículo. Fico muito feliz em saber que essa nova viatura vai ser
utilizada no combate ao tráfico de drogas, um trabalho que vem sendo realizado com
excelência pelo Canil da Guarda, sendo que os cães são treinados pelos próprios agentes”,
disse o vereador Roselei Françoso, autor da emenda.

  

    

  

   Michael Yabuki, comandante da Guarda Municipal, avalia que a nova viatura motiva a tropa.
“É uma motivação para todos, já que essa é a primeira SUV da GM, uma viatura adequada
para atender o Canil, o que faz com que o serviço seja executado com maior eficiência, além
de trazer mais conforto para agentes e cães que agora poderão permanecer mais tempo no
veículo”.

  

    

  

   De acordo com Samir Gardini, diretor de Política Institucional da Secretaria de Governo, a
GM deve receber durante esse ano 20 novos veículos no total. “Já entregamos 2 motocicletas,
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2 carros modelo Sandero, vamos receber mais 4 motocicletas da Secretaria de Transporte e
Trânsito, outra SUV Dusterdeve chegar em breve, uma doação do Sindicato Rural de São
Carlos e outros 8 Sanderos. Essa reestruturação faz parte do projeto de criação da Secretaria
Municipal de Segurança Pública, que é de potencializar o trabalho oferecido pela GM”,
ressaltou o diretor de Política Institucional da Secretaria de Governo lembrando que em 2017
também foram entregues a corporação três veículos seminovos da Receita Federal que já
estão sendo utilizados no patrulhamento.

  

    

  

   Já o prefeito Airton Garcia disse que a reestruturação da Guarda Municipal vai continuar. “A
nossa intenção é a renovação completa da frota. Desde o início do ano é o terceiro veículo que
entregamos, porém mais oito estão a caminho, um investimento que ultrapassa R$ 400 mil”,
garantiu Airton Garcia agradecendo o apoio do vereador Roselei Françoso.

  

    

  

   Kiara, Zayra, Layka e Renk são os cães que hoje fazem parte do Canil da Guarda Municipal
de São Carlos. No início eram 5 animais, porém Mel não se adaptou aos treinamentos e foi
adotada por um dos agentes do Canil. Das raças Pastor Belga Malinois e Pastor Holandês, os
cachorros são treinados por agentes envolvidos no adestramento que participaram de cursos
de capacitação para treinamento específico de cães farejadores, de patrulhamento e proteção.
A GM é a única instituição em São Carlos que possui cães para auxiliar em operações policiais.

      
  

   Com a ajuda dos agentes do Canil e dos cães, em 2017, a Guarda Municipal, em parceria
com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, participou de 30 operações, sendo que essas ações
resultaram na apreensão de 10 quilos de drogas entre cocaína, maconha e crack. Mais de 9 mil
ependorfes (pinos) vazios também foram apreendidas, além de 11 balanças e R$ 18.324,90
em espécie. Nas operações também foram apreendidas 5 armas de fogo (revólver e pistolas) e
77 munições intactas.
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   Também participaram da entrega da nova viatura o subcomandante da Guarda Municipal,
Luiz Marques, o GM Biscassi, responsável pelo Canil, o guardas Genari, Marques e Ambrosini,
além da cachorra Kiara, pastor holandês de 2 anos, uma das farejadoras que mais localiza
drogas nas operações.

  

    

  

   (09/03/2018)
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