
Brigada troca de comando hoje
Tenente Savian deixa o POE e assume oficialmente o pelotão de Vera Cruz; Sargento Diogo vai para a reserva
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Atuando na Brigada há 16 anos, Savian passa pelo processo de transição desde o dia 10 de dezembro

luciana mandler
redacao1@jornalarauto.com.br

mudança POLÍCIa CIVIL

anO nOVO

Flávio Schunke 
é promovido 
a comissário

Viagem Segura 
inicia hoje e 
encerra na terça

GERAL 08ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

corpo de Bombeiros misto de Vera cruz terá novo comandante
a PartIr de janeIrO

Depois de três anos à 
frente do Corpo de Bombei-
ros Misto de Vera Cruz, o 
tenente Flavio Roberto dos 
Santos deixou, no dia 14 
de dezembro, o comando 
do quartel no município. 
A partir de janeiro de 2019 
assume oficialmente o se-
gundo sargento Edson Luiz 
dos Santos, que atualmente 
trabalha no Corpo de Bom-

beiros de Santa Cruz do Sul. 
Por enquanto, com a saída 
do tenente Flávio, quem está 
à frente do quartel local é o 
segundo sargento, Márcio 
Estevão de Carvalho Lemos. 

Na sexta-feira, dia 21, 
ocorreu a confraternização 
de fim de ano e comemora-
ção da promoção de alguns 
bombeiros a cargos supe-
riores. A noite também foi 

marcada por despedida. Na 
oportunidade, Flávio agra-
deceu o auxílio de todos para 
que pudesse desempenhar o 
seu trabalho e destacou que 
o serviço apenas teve êxito 
devido a um trabalho em 
conjunto e à dedicação de 
cada profissional. 

Flávio trabalhou de 2006 
a 2010 em Vera Cruz, mas 
foi em 2015, ao retornar ao 
município, que assumiu o 
comando. Há 30 anos na pro-
fissão de bombeiro, traba-
lhou também em Santa Cruz 
do Sul e Venâncio Aires.

Já o segundo sargento Ed-
son Luiz dos Santos trabalha 
há 30 anos no Corpo de Bom-
beiros de Santa Cruz, atuan-
do nas áreas administrativa 
e operacional. Ele destaca 
que poder exercer a função 
de comandante do Corpo 
de Bombeiros Misto de Vera 
Cruz é motivo de orgulho e, 

ao mesmo tempo, será um 
grande desafio. “Estou feliz 
por estar cercado de pessoas 
competentes. Vou continuar 
mantendo o ótimo serviço e 
serei mais um para somar. 
Vamos fazer o máximo para 
estarmos bem equipados”, 
comenta. 

PrOmOÇÃO
Na sexta-feira, cinco bom-

beiros foram promovidos 
a um cargo superior, de 
segundo sargento, incluin-
do Edson Luiz dos Santos. 
Além dele, foram promo-
vidos a segundo sargento: 
Tarcísio José Haas, Fábio 
Garske Madrid, Éder Porto 
Ferreira e Márcio Estevão de 
Carvalho Lemos. Para que a 
promoção fosse possível, os 
profissionais fizeram, du-
rante cerca de sete meses, o 
curso Técnico de Segurança 
Pública na modalidade a 
distância. Tenente Flávio dos Santos e o 2º sargento Edson Luiz dos Santos
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Depois de dois anos e meio 
sob o comando do sargento 
Alvise Diogo Soares Félix, o 
pelotão da Brigada Militar de 
Vera Cruz terá novo coman-
dante a partir desta sexta-fei-
ra, dia 28. Em uma cerimônia 
de troca de comando, às 9 
horas, em frente ao quartel 
localizado na equina das 
ruas Tiradentes e Alvarenga, 
quem assume é o tenente Car-
los Moisés Savian dos Passos, 
de 40 anos, natural de Santa 
Maria, mas que há pelo me-
nos 15 anos reside na região.

Sargento Diogo, após 29 
anos e meio atuando como 
policial militar, solicitou o 
pedido para reserva. Assim, 
o tenente Savian, que conta 
com uma experiência de 16 
anos junto à BM, se somará 
ao efetivo vera-cruzense. 
Savian deixa o comando do 
Pelotão de Operações Espe-
ciais (POE) do 23º Batalhão 
de Polícia Militar da Brigada 
Militar, onde atuou nos últi-
mos cinco anos. 

O Tenente já vem passan-
do por processo de transição 
desde o dia 10 de dezembro, 

quando acompanha a rotina 
local. Para o militar, um dos 
grandes desafios ao coman-
dar o pelotão de Vera Cruz 
é de dar continuidade ao 
trabalho que já vinha sendo 
feito pelo sargento Diogo. 
“Ainda, entre as metas está 
a tentativa de trazer novos 
soldados devido à defasagem  
no efetivo”, reflete.

Tenente Savian também 
acredita que outro grande 
propósito diz respeito ao 
policiamento. “Coibir furtos 
e roubos no município e 
também na região será desa-
fiador”, comenta. Savian quer 
realizar instrução com o efe-
tivo para que possa combater 
a criminalidade com ainda 
mais eficiência e agilidade. 

O Tenente acredita que 
conseguirá realizar um bom 
trabalho com o atual efetivo, 
contando com o apoio dos 
demais serviços da Brigada, 
como o setor de Inteligência, 
bem como as equipes es-
peciais POE e Rocam, além 
do efetivo da 2ª CIA, para o 
qual o pelotão de Vera Cruz 
pertence.

Assim como no Natal, o 
feriadão de Ano Novo terá 
a Operação Viagem Segu-
ra. O reforço das ações de 
fiscalização para prevenir 
acidentes de trânsito no 
Estado inicia a meia-noite 
desta sexta-feira, dia 28, e 
se estende por cinco dias, 
até a meia-noite de ter-
ça, dia 1º de janeiro. His-
toricamente, o réveillon 
não está entre os feriados 
mais violentos no trânsito, 
mas o grande movimento 
esperado nas estradas, 
especialmente em direção 
ao litoral, inspira cuida-
dos redobrados. No ano 
passado, 34 pessoas per-
deram a vida em quatro 
dias, considerando as que 
vêm a óbito até 30 dias 
pós-acidente  - por isso o 
número pode ser diferente 
das notícias divulgadas ao 
final do feriado.

Com trabalho de des-
taque na equipe de in-
vestigação da Delegacia 
Especializada em Furtos 
Roubos Entorpecentes e 
Capturas (Defrec) de Santa 
Cruz do Sul, o vereador ve-
ra-cruzense Flávio Daniel 
Schunke atingiu, na última 
semana, o posto mais alto 
da classe de inspetor de 
Polícia Civil. Schunke, que 
atua desde 2004 na Defrec, 
foi promovido a comissá-
rio de polícia. Essa foi a 
sua quarta promoção na 
carreira, sendo três por me-
recimento e uma por tem-
po de atuação. “É sempre 
uma alegria muito grande, 
ainda mais quando é por 
merecimento. Tivemos um 
trabalho muito bom de 
todos aqui na Defrec e as 
grandes apreensões que 
foram feitas deram uma 
pontuação boa para que 
a minha promoção, assim 
como de outros colegas, 
acontecesse”, contou. Ao 
todo, na Polícia Civil gaú-
cha, 1.106 servidores ascen-
deram na carreira, sendo 
21 deles com atuação em 
Santa Cruz.


