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Segurança é política 
de Estado, cita Wendt
Chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul esteve em Santa Cruz nesta semana
e destacou ações de combate ao crime organizado, como o ligado ao tráfico
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GESTÃO PÚBLICA

Delegado que já atuou em Vera Cruz comanda a Polícia Civil no RS

NOVO SISTEMA
Delegacias da área de abran-
gência da 16ª Delegacia de 
Polícia Regional (DPR), que 
tem sede em Santa Cruz, 
terão um novo sistema de 
registro de ocorrências até o 
fim do primeiro semestre de 
2019. A novidade já contem-
plou 67 DPs do Rio Grande 
do Sul, o que representa 
11,2% do Estado (564 órgãos 
policiais). Até o final do mês, 
mais 15 DPs contarão com o 
novo sistema. 
Conforme o chefe de polícia 
do Rio Grande do Sul, Emer-
son Wendt, o cronograma 
tem previsão de 100% de 
conclusão até o final de 
2019. “A Polícia Civil prima 
pela qualidade, aliando o 
que há de melhor na tecno-
logia ao trabalho policial. A 
ideia é concluir as instalações 
para o Vale do Rio Pardo até 
o final do primeiro semestre 
do ano que vem e para todo 
o Rio Grande do Sul até o 
final de 2019”, disse.
O novo sistema tem como 
diferenciais o armazenamen-
to de todos os documentos 
da ocorrência no banco de 
dados, georreferenciamento 
do local do fato e a viabili-
dade de inserção de mídias 
(imagens, áudios, vídeos) na 
ocorrência.
Estão na área de abrangência 
da 16ª DPR os municípios de 
Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, 
Vale do Sol, Venâncio Aires, 
Rio Pardo, Candelária, Sinim-
bu, entre outros.

Combater o crime organi-
zado, fortalecer e organizar 
cada vez mais a polícia. Com 
essas diretrizes que, desde 
2016, o delegado Emerson 
Wendt comanda a Polícia Ci-
vil no Rio Grande do Sul. Com 
perfil técnico, o mestre em Di-
reito e Sociedade e especialista 
em Técnicas de Investigação 
contra Crimes Cibernéticos 
esteve em Santa Cruz na terça-
feira para acompanhar um dia 
de atividade da Polícia Civil 
na 34ª Oktoberfest.

Em entrevista ao Grupo 
Arauto, Wendt falou sobre 
temas ligados à segurança 
pública. Dentre eles, o grande 
desafio do setor: encontrar so-
lução para o sistema peniten-
ciário. “São vários os desafios 
que temos pela frente, mas o 
maior é achar uma forma de 
retrabalhar o sistema peniten-
ciário, pois ele acaba afetando 
em todo restante. Do jeito 
que está, faltam vagas, não 
tem ressocialização. É assim 
na maioria dos estados”, ex-
plica ele, que já comandou a 
delegacia de Vera Cruz e a de 
Sobradinho. 

Desde o início da gestão, 
Wendt trabalha focado no 
crime organizado ligado ao 
tráfico de drogas. Para ele, a 
criminalidade não é enfren-
tada com viatura na rua, mas 
com inteligência, prisões, 
apreensões, descapitalização 
do criminoso. “Temos que 
descapitalizar as quadrilhas 
para que eles tenham difi-
culdade em voltar a delin-
quir”, observa. “Em 2015, por 
exemplo, não foi instaurado 
nenhum inquérito pela polícia 
contra o crime organizado. 
Em 2016, passamos a cultu-
ralizar o combate ao crime 
organizado e temos obtido 
excelentes resultados”, frisa.

Presidente do Conselho Na-
cional de Chefes de Polícia Ci-
vil, Emerson Wendt também 
integra o Conselho Nacional 
de Segurança Pública e Defesa 
Social. O colegiado se reúne 
desde o mês passado para 
definir diretrizes no combate à 
criminalidade que irão compor 
uma Política Nacional de Se-
gurança Pública. “Temos que 
tratar segurança pública como 
política de Estado e não como 
política de determinado go-
verno”, enfatiza. “Não somos 
um país produtor de cocaína, 
de drogas sintéticas, mas elas 
chegam ao Brasil por algum 
lugar. O Conselho Nacional 
vem para nos organizarmos 
e definirmos estratégias para 
conter os crimes”, disse.

Durante a entrevista, 
Wendt ainda falou sobre o 
trabalho de reorganização da 
Polícia Civil, fruto de uma 
concepção dentro do Conse-
lho Nacional de Chefes de Po-
lícia. Foi ele quem coordenou 
as ações de padronização da 
identidade visual das polícias 
civis no Brasil e a implementa-
ção dos órgãos de combate à 
corrupção. O chefe da polícia 
gaúcha ainda falou sobre a 
atuação de destaque da Po-
lícia Civil de Santa Cruz e 
região na elucidação de casos.

Encontros definem diretrizes 
para o combate da criminalidade

RARAS são as exceções, mas cada vez que se registra um 
caminhão tombado nas rodovias, as hordas de saqueadores 
anônimos entram em ação. Populares e viajantes ocasionais 
acham que é preciso saquear porque a carga tombada não 
tem dono, está imprestável, o destinatário não vai aceitar, 
está no seguro, e por aí vão as mais estapafúrdias justificati-
vas. Nem mesmo importa o tipo da mercadoria esparramada 
ou até mesmo socorrer o motorista num primeiro momento. 
Ora, se está no seguro, a mercadoria sinistrada pertence à 
seguradora que irá avaliar a extensão do prejuízo a ser inde-
nizado e o destino final do rescaldo. De um povo que sai às 
ruas exigindo prisão para corruptos que saqueiam os cofres 
públicos, seria de esperar que tivesse um mínimo de conduta 
ética. A moral de quem saqueia é uma visão turva, distorcida. 
Faltam-lhe noções de civilidade, de limites de convivência em 
sociedade. Importa mesmo é se dar bem, porque se um não 
leva, outro há de levar. 

UM caminhão tombado fomenta a cultura do saque. 
Existem, ainda que raras, algumas exceções. No último fim 
de semana, um caminhão com uma carga de refrigerantes 
tombou na BR-386, perto de Soledade. A carga ficou espa-
lhada pela estrada. O motorista e seu ajudante, embora não 
tenham sofrido lesões graves, foram socorridos no hospital da 
cidade. Enquanto isso, os moradores das vizinhanças trataram 
de recolher a carga sinistrada na rodovia e a recolocaram 
no caminhão que estava sendo desvirado. Uma rara atitude 
de solidariedade, educação e honestidade. Ação positiva, 
simples e ética. Um exemplo do País que queremos, de um 
povo responsável comprometido com a verdade e os valores 
morais preservados. Não existe milagre. A mudança precisa 
de atitudes práticas norteadas pela transparência, respeito 
e confiança. Abandonar o “jeitinho” do levar vantagem em 
tudo. Lembre-se: uma atitude positiva transforma o seu dia. 

DO saque ao vandalismo. Na edição passada as páginas 
do ARAUTO estamparam exemplos de falta de educação e 
noções básicas de civilidade. São banheiros quebrados, pa-
redes pichadas, placas de sinalização arrancadas, além de 
sujeira, lixo e detritos deixados em vias públicas por quem 
não tem um mínimo de noção de cidadania. Vândalos, na 
verdadeira acepção da palavra. Acham que é público e por 
isso podem depredar e sujar à vontade. Não lhes passa que 
essa despesa para recompor o patrimônio público sai do pró-
prio bolso? O dinheiro não é do Poder Público, e sim do povo. 
Logo, até quem não tem nada a ver com isso acaba pagando 
pelo prejuízo. Vandalismo é crime, mas é também falta de 
espírito comunitário. Vê-se mais uma vez que é importante 
investir na educação e em ações de conscientização coletiva 
de preservação dos bens públicos, porque a comunidade 
deixa de utilizar, ainda que temporariamente, um bem que 
seria de uso comum.

MUITA trapalhada do Planalto para fixar o tal horário de 
verão. Parece mesmo típico de final de um governo notoria-
mente temeroso. Normalmente é fixado o início em outubro. 
Este ano, por causa do segundo turno das eleições, foi re-
marcado para o dia 4 de novembro. Como coincidiria com o 
exame do Enem, o MEC solicitou que a data fosse fixada para o 
dia 18 de novembro, justificando que a mudança de horários 
iria confundir os estudantes, que poderiam perder a prova. 
O presidente Michel Temer concordou. Agora, sem maiores 
justificativas, voltou atrás e confirma o horário de verão para 
o dia 4. Pelo sim, pelo não, este horário transitório está longe 
de ser uma unanimidade. A cada ano avolumam-se as críticas, 
eis que boa parte delas sustenta que a economia de energia 
que proporciona não justifica o desconforto individual e os 
conflitos que gera nos aeroportos, com perdas de voos e re-
marcação de passagens num país com quatro fuso horários. 
Segue a polêmica.


