
 

 

 

 

DÉCIMA SEXTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR 

QUADRAGESIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR 

206ª CIA PM  

 

NOTA DO COMANDDO 

 

ASSUNTO:  Ações de revitalização no complexo Terminal Rodoviário de 

João Pinheiro.  

 

No Estado de Minas Gerais desenvolve um rigoroso controle estatístico 

sobre incidência criminal. A Polícia Militar como parte deste sistema, utiliza-se desta 

ferramenta para delinear suas ações e/ou operações, com o fito preventivo, em 

busca constante da redução criminal e estabelecimento da sensação de segurança 

do povo mineiro.  Em João Pinheiro seguindo esta premissa, alinhavado com o 

sistema, procuramos desenvolver diversas ações em busca da redução do crime e 

que as pessoas tenham sossego no seu dia-a-dia.  

Nas últimas reuniões de Gestão de Desempenho Operacional, verificou-se 

uma concentração de crimes diversos na região do entorno do Terminal Rodoviário. 

Juntaram-se a este resultado estatístico, as constantes reclamações de moradores, 

comerciantes daquela localidade, clamando por providencias diante de diversos 

problemas vividos ali.  

Utilizando-se da estratégia de Polícia Comunitária, que é a mobilização 

social, estimulando a sensação de pertencimento, discutiu-se localmente os 

problemas.  

Resumidamente, apenas para exemplificar: 

- Aumento de índice criminal. Crimes diversos, como: furtos, tráfico e/ou uso 

de substâncias entorpecentes, perturbação, importunação sexual etc.  

- Dificuldade de mobilidade urbana; 

- Insalubridade grave na praça, proveniente de fezes de pássaros.  



Obviamente, no processo de resolução de problemas, procura-se atacar as 

causas dos problemas. Com cientificidade, no plano de ação, constou-se, como 

exemplo o seguinte: 

- Que sejam feitas intervenções e todo o complexo do Terminal Rodoviário 

seja revitalizado, incluindo o prédio, vias, praças, etc. 

- Esta revitalização obedecerá a critérios e projetos técnicos arquitetônicos, 

que contribuirão para que se tenha uma nova roupagem para aquele complexo, a 

fim de melhorar iluminação, embelezamento, mobilidade, eliminação de condições 

de insalubridade etc. Transformar aquele espaço público, em um ambiente 

prazeroso, belo, com uma roupagem de flora adequada. Que represente os 

pinheirenses como “cartão postal” e que as famílias e todos possam usufruir daquele 

espaço. Isto, porque aqueles espaços estão servindo apenas para pessoas em 

situação de rua.  

- Ainda, juntamente com todas as intervenções, para melhorar aquele 

ambiente insalubre, serão desenvolvidas ações de assistência social ampla para 

amparo e socorro a pessoas vulneráveis que ali vivem.  

- Estão no planejamento, intensificação de ações e operações policiais 

preventivas e/ou repressivas. Instalação de um Posto de Apoio Policial, com registro 

de REDS, dentre outros serviços. Que o local seja ponto de emprego da Base 

Comunitária Móvel, etc.  

O que se pretende, é uma radical transformação do complexo, com garantia 

de que não haverá diminuição de área verde e sim implantação de uma ‘roupa 

verde”, planejada, adequada, bela, obedecendo os critérios e decisões técnicas.  

Sem a pretensão de adentrar em questões técnicas de paisagismo e 

ambiental, pontualmente na praça anexa o terminal, tem-se ali um significativo 

bosque, onde a luz solar não atinge o solo, com copas praticamente topadas. Sem 

presença de área gramada, servindo como abrigo para pássaros e pessoas 

vulneráveis, largadas em um ambiente totalmente insalubre. E a continuidade da 

praça, onde existia, a conhecida “estação de temperatura” segue-se o mesmo 

caminho, sendo implantadas, sem qualquer planejamento espécie, como 

mangueiras, que quando adultas formaram um grande bosque. Quem vai habitar 

neste e sob este futuro bosque? 

O que estamos percebendo, nada mais é do que, opiniões isoladas, sem 

conhecimento dos problemas e do local, posicionamento levianos, ausente de 



conhecimento e responsabilidade, escudando na importante causa da defesa do 

meio ambiente, provocando polemicas e opiniões, com divulgações de ações 

isoladas necessárias para a revitalização.   

A Polícia Militar através deste atual comando, renova o compromisso com o 

povo pinheirense de trabalhar incansavelmente, para a garantia da ordem, a da 

segurança e do bem estar de nossa cidade. Já realizamos diversas ações voltadas 

para a melhoria da nossa cidade. Jamais ficaremos inerte diante dos clamores e 

anseios da comunidade. Sabemos, que tudo que se pretende fazer terá opinião 

contraria, pois já dizia o saudoso Rui Barbosa: “a unanimidade é burra”. Entretanto, 

entendemos que para o bem comum, o diálogo, no ambiente e momento adequado 

é importantíssimo para a resolução de problemas.  

Para finalizar, acreditamos que a definição de meio ambiente é muito ampla 

e sábia. Vejamos:  Meio Ambiente é: “que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o 

meio em que se vive”.  

Portanto, como base na definição de meio ambiente, o que se pretende é 

melhorar e ressuscitar o meio ambiente naquele local.  

 

 

Quartel em João Pinheiro, 21 de janeiro de 2021. 

 

 

 

PAULO BERNARDES VIDAL, CAPITÃO PM 

COMANDANTE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


