Revista A Força Policial

O

Programa
Educacional
de
Resistência às Drogas e à
Violência – PROERD, teve sua
implantação em 1993 com a
primeira turma de instrutores formados na
Academia de Polícia Militar do Barro Branco
(APMBB), contando com a participação de
mentores da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro (PMERJ), sob a supervisão e
atualização do Tenente Steave Kayser, de
Los Angeles Police Departament – LAPD.
Em 1997, o PROERD foi estendido para toda
a PMESP, sendo criado, no ano seguinte, o
Centro de Treinamento PROERD SP
(CT
PROERD SP), desenvolvendo cursos além
de São Paulo, em mais de 18 estados
brasileiros e o Distrito Federal.
Em 2002 se tornou um programa
institucional em todas as Polícias Militares
do Brasil, sendo que São Paulo atuou na

agradecimento aos Coordenadores Internacionais do DARE

expansão desse programa em todos os
estados brasileiros, incluindo o RJ, que
teve o PROERD extinto por um período.
No ano de 2016, foram formados 646.457
alunos no PROERD, em 418 municípios
do Estado de São Paulo, com 716 policiais
militares instrutores. Ao longo dos quase
24 anos de aplicação do PROERD foram
formadas mais de 9.420.039 de crianças e
adolescentes.
No dia 24 de março de 2017, foi realizada a
solenidade de encerramento do Curso de
Formação de Docência do PROERD I/17,
na Academia de Polícia Militar do Barro
Branco. Este curso especificamente foi
auditado para que ocorresse pela primeira
vez na história da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, a renovação da certificação
do Centro de Treinamento PROERD, que
garante a formação de novos policiais

Entrega da recertificação

PROERD fora dos EUA.
A coordenação foi da Diretoria de Polícia
Comunitária e de Direitos Humanos,
desenvolvido no período de 13 a 24 de
março, contando com a participação de 28
Policiais Militares de diversas unidades da
PMESP.
Na cerimônia que coroou o treinamento
após duas intensas semanas de trabalho,
o Cel PM Ernesto Puglia Neto, Diretor de
Polícia Comunitária e de Direitos Humanos
e Coordenador Estadual do PROERD,
recebeu a Recertificação do Centro de
Treinamento PROERD SP das mãos do Mr
Bobby Joe Robinson e Mr Willian Leonard
Moudy III, que foram os Coordenadores
Internacionais de Treinamento do D.A.R.E.
os quais acompanharam todos os dias do
curso, com a Cap PM Ana Paula Benevenuto
Queiroz, Coordenadora do Curso.

Equipe que atuou no curso: coordenação,
facilitador, pedagogo e mentores.

Formandos, familiares e público presente no evento

http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

17

