
Savian assume Pelotão de Vera Cruz
Após pedido para reserva, sargento Diogo deixa o município e dá lugar para tenente que atua desde 2003 na BM e teve passagem pelo POE
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Tenente Savian reside na região há pelo menos 15 anos

luCiana mandler
redacao1@jornalarauto.com.br

POE de Santa Cruz também tem troca de comando

novo comandante

GERAL 07ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2019

Tenente Souza é natural de Santa Maria e agora comanda o POESargento Diogo atuou 29 anos e meio na BM e agora vai para reserva

Assumiu oficialmente o 
comando do Pelotão da Bri-
gada Militar de Vera Cruz na 
manhã da última sexta-feira, 
28 de dezembro, o tenente 
Carlos Moisés Savian dos 
Passos, de 40 anos. Savian é 
o nono policial militar a assu-
mir o comando no município. 
A cerimônia foi marcada pela 
presença  de autoridades, 
ex-comandantes do Pelotão 
local comunidade, bem como 
representantes do Grupo de 
Apoio à Segurança de Vera 
Cruz (Gasvec).

Quem conduziu a troca foi 
o major Fábio Azevedo, sub-
comandante do 23º Batalhão 
de Polícia Militar (BPM), em 
frente ao quartel. Tenente 
Savian entrou na BM em 
2003. Passou pelo Pelotão de 
Operações Especiais (POE) 
em duas oportunidades e 
pela Agência Regional de 
Inteligência do CRPO/VRP. 

Savian fica responsável 
pelo pelotão vera-cruzense 
após o pedido para a reserva 
do sargento Alvise Diogo 
Soares Félix. Durante sua 

atuação, sargento Diogo foi 
elogiado pela forma com 
que conduziu sua tropa entre 
agosto de 2016 a dezembro de 
2018, período em que esteve à 
frente da BM local. Segundo 
o capitão Rafael Carvalho 
Menezes, da 2ª CIA da Bri-
gada Militar de Santa Cruz, a 
qual pertence o pelotão local, 
sargento Diogo demonstrou 
capacidade de planejamento 
e liderança, primando sem-
pre para que o serviço fosse 
executado de forma técnica e 
eficiente, visando o bem-es-
tar da comunidade e do seu 
efetivo. Também demons-
trou preparo profissional, 
lealdade, responsabilidade e 
disciplina.

SeGuranÇa
Na semana passada, antes 

de assumir oficialmente o 
comando, tenente Savian já 
recebeu casos isolados de 
furtos e arrombamentos. Para 
coibir a prática, prontamente 
o comandante aumentou os 
patrulhamentos de rotina e 
pede para que a comunidade 
fique atenta a qualquer movi-
mentação suspeita. O telefone 
para repassar informações é 
99990-3051.

Também na sexta-feira 
pela manhã, quando ocor-
reu a troca de comando do 
Pelotão de Vera Cruz, reali-
zou-se a troca de comando 
do Pelotão de Operações 
Especiais (POE) de Santa 
Cruz do Sul. Tenente Carlos 
Moisés Savian dos Passos 
deixou a unidade para atuar 
em Vera Cruz e quem assume 
como comandante é o tenente 
Alexandre Cardoso de Souza.

O tenente Alexandre Car-
dozo de Souza, natural de 
Santa Maria, incluiu-se na 
BM em 1998, nas Esfas em 
Santa Maria, onde frequentou 
o curso básico de formação 
policial, foi classificado no 
13º BPM, em Carlos Gomes. 

Passou pelo Batalhão de 
Operações Especiais de San-
ta Maria, teve participação 
nos jogos Pan-americanos e 
Parapan-americanos do Rio 

de Janeiro, na contenção do 
morro do Alemão, na Copa 
das Confederações e Jornada 
Mundial da Juventude, bem 
como na visita do Papa.


