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CENTENAS PARTICIPAM DE PASSEIO MOTOCICLÍSTICO DA POLÍCIA
MILITAR EM ALUSÃO AOS 164 ANOS DA INSTITUIÇÃO
Notícias
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O Parque Barigui ficou repleto de motos históricas me marcas consagradas como a Harley Davidson
durante a concentração para o Passeio Motociclístico da Polícia Militar na manhã deste último
sábado (04/08).

O Parque Barigui ficou repleto de motos históricas me marcas consagradas como a Harley Davidson
durante a concentração para o Passeio Motociclístico da Polícia Militar na manhã deste último
sábado (04/08). O evento foi para comemorar os 164 anos da Corporação. O destino foi Ponta
Grossa, na sede do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), onde ocorreu uma feira de serviços,
exposição de equipamentos e sorteios de brindes. Organizado pelo Batalhão de Polícia de Trânsito
(BPTran) e pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com apoio do Comando-Geral da PM, o
Passeio Motociclístico já é tradicional no calendário de eventos dos aficionados pelas duas rodas.
Para facilitar o descolamento e evitar uma longa parada nos pedágios de São Luiz do Purunã e
Witmarsum, as taxas foram pagas antecipadamente à Rodonorte, concessionária da via. Para
garantir a segurança dos participantes, o comboio foi escoltado pelos policiais do Batalhão de
Polícia de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Polícia Rodoviária
Federal (PRF). "É uma honra fazer parte de um grupo de motociclista independente de sermos
policiais militares, pois nos momentos de lazer fazemos o que mais gostamos que é pilotar sobre
duas rodas. A participação da PM nesses eventos é para aproximar a população principalmente do
público motociclista, que hoje é um número expressivo e também tem colaborado com a PM em
todas as ações, seja no trânsito ou em causas públicas e sociais", salientou o Ajudante-Geral da
PM, coronel Reginaldo Silva de Oliveira. Centenas de integrantes de motoclubes, HOG (Harley
Owners Group) e admiradores da PM participaram do trajeto de pouco mais de 110 quilômetros (de
Curitiba à Ponta Grossa). "Para abrilhantar ainda mais o aniversário da PM, o BPRv e o BPTran
estamos desenvolvendo esse trabalho com os motociclistas com o intuito de fazer esse passeio
motociclístico trazendo a comunidade para mais perto da nossa Corporação", disse o
Subcomandante do BPRv, major Marcio Antônio Machado Pereira. Gabriel Thomas é integrante
do HOG e elogiou a organização e a disposição da Polícia Militar em promover ume vento de
tamanha envergadura. "As pessoas às vezes tem uma visão de que a PM é chata, que complica a
vida das pessoas, mas o que vemos aqui é que os policiais são pessoas normais que também
gostam de motocicletas, por isso estamos aqui para curtir juntos e nos tornarmos uma grande
família", salientou. A concentração das motos foi no estacionamento do Parque Barigui, onde
tam,bém havia uma exposição de viaturas e equipamentos do Batalhão de Operações Especiais
(BOPE), do Corpo de Bombeiros, do Regimento de Polícia Montada (RPMon) e do Batalhão de
Polícia Rodoviária (BPRv), para que a comunidade pudesse conhecer de perto um pouco da
especialidade de cada unidade da Corporação. O Comandante do BPTran, tenente-coronel
Naassom Polak, afirmou que foram repassadas informações e dicas de segurança aos motociclistas
para que o trajeto até Ponta Grossa ocorresse de maneira tranquila e sem acidentes. "Esse
deslocamento com moto é importante porque temos a oportunidade de acompanhá-los e fazermos a
escolta de todo o trajeto, e podemos ainda dar algumas orientações que podem ser usados no dia a
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dia do trânsito urbano", acrescentou.
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