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O Grupamento Aéreo da Policia Militar da Bahia – mais conhecido como GRAER tem
origem em 2002, quando um voluntário de oficiais da PMBA iniciou a elaboração de
uma proposta de implantação de unidade aérea na referida Corporação. Com o
acolhimento do projeto “GRAER” pelo comando da PMBA e Governo do Estado da
Bahia, foram estabelecidos critérios meritocráticos para definir os integrantes do seu
quadro técnico e adotado processo seletivo para 04 (quatro) funções técnicas: piloto,
mecânico de aeronaves, tripulantes operacionais e operadores de apoio de solo. Assim,
em 08 de novembro de 2006, através da Lei Estadual n.º 10.403/2006, foi criado e
inaugurado o GRAER, tendo como primeiro comandante da unidade e um dos
fundadores o, então, Major PM Lázaro Raimundo Oliveira Monteiro, ora Coronel PM,
piloto de helicóptero. O GRAER, tem a sua base localizada no bairro de São Cristóvão e
atua em ocorrências que envolve afogamentos, acidentes de trânsito, remoção aero
médica, transporte de órgãos, apoio em incêndios florestais, apoio em eventos, como o
Carnaval além de oferecer importante apoio a ocorrências policias de alta
complexidade, como assaltos, fuga de presídios, policiamento preventivo, e até auxílio
em situações envolvendo o tráfico de drogas, como a localização de plantações de
maconha, dentre outros. O objetivo dessa pesquisa é conhecer a história do GRAER e
como esse tipo de policiamento vem colaborando com a prevenção da ordem pública no
estado da Bahia. Para isso os objetivos específicos foram analisar os dados estatísticos
relacionados a atuação do Grupamento, relacionar as principais áreas de atuação e
identificar as principais dificuldades encontradas pelos policiais que atuam neste tipo de
policiamento. A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo à Base da Unidade,
seguida de entrevista a alguns policiais que ali desenvolvem o seu trabalho. O GRAER
na Bahia tem uma enorme importância, pois em mais de 12 anos de existência, salvou
mais de 500 vidas com suporte de aeronaves, além das vidas salvas, o grupamento já
contabiliza mais de 15 mil horas de voo. O GRAER também realiza várias palestras
pelo Brasil, discutindo sobre segurança pública e compartilhando as experiências
inerentes ao serviço policial aéreo.
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