
Com reforços, ações aumentam
Com a chegada de três militares para o pelotão de Vera Cruz, Patrulha Comunitária do Interior estará mais presente
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Barreiras e orientações à comunidade fazem parte da patrulha
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· EXCURSÃO
A Associação Alegria de Viver 
faz inscrições para excursão 
com destino à praia Arroio 
Silva, das 9 às 16 horas, sem 
fechar ao meio-dia, nas terças 
e quartas-feiras. As inscrições 
vão até o fim de fevereiro, no 
Centro de Convivência.

· MILHO
Desde terça-feira, dia 22, os 
produtores que não realiza-
ram pedido de sementes de 
milho podem fazer a retirada 
junto à Secretaria de Desen-
volvimento Rural de Vera 
Cruz. A orientação é que pro-
cure a pasta o quanto antes.

· TALÃO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz in-
forma que o produtor deverá 
apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta 
de informações para o cálculo 
do índice de participação 
do município no retorno do 
ICMS  e para a atualização do 
cadastro do estabelecimen-
to rural. Importante que os 
produtores não deixem para 
última hora para evitar filas 
e a demora no atendimento.

· CARTEIRINHAS
A Secretaria de Educação de 
Vera Cruz realiza de 5 a 15 
de fevereiro a renovação ou 
confecção das carteirinhas 
de transporte escolar. O aten-
dimento será das 7h30min 
às 11h30min e das 13 às 17 
horas, na rua Jacob Doern, 
87. Para fazer a carteirinha, é 
necessário apresentar certi-
dão de nascimento ou docu-
mento de identidade e foto 
3X4 do estudante, além de 
comprovante de residência.

· JOGO
A presidente Sidelga Putzke 
avisa as sócias que sábado, 
dia 26 de janeiro, terá jogo de 
bolão de mesa, no Clube Vera 
Cruz, com início às 13h30min. 
Sócias novas são bem vindas.

· PRÓTESE DENTÁRIA
A Clínica de Odontologia 
da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) está com 
vagas abertas para pessoas 
que necessitam de avaliação 
para prótese total superior 
e inferior (dentadura). Os 
interessados devem entrar 
em contato pelo telefone 
(51) 3717-1115, até o dia 
25 de janeiro, para agendar 
avaliação.

AGENDA

Em menos de 20 dias, Vera 
Cruz registrou dois assaltos 
no interior. O primeiro ocor-
reu na madrugada do dia 6 
de janeiro, em uma proprie-
dade, em Ferraz, e o mais 
recente foi registrado nesta 
terça-feira, dia 22, quando 
assaltantes roubaram um 
caminhão de mercado, em 
Linha Floresta (veja matéria 
na página 4). Na área urbana, 
a Brigada Militar registrou 
na quarta-feira, dia 23, um 
furto qualificado (quando há 
destruição ou rompimento 
de obstáculos para subtrair 
o objeto) em residência no 
bairro Bom Jesus.

Conforme levantamento da 
Brigada Militar de Vera Cruz, 
de forma geral, os índices de 
roubo ainda são maiores na 
área urbana, no entanto, com a 
frequência de fatos, a comuni-
dade interiorana fica em alerta 
e apreensiva. Em janeiro deste 
ano foram registrados dois 
roubos no interior e um furto 
qualificado. Enquanto que 
na cidade foram um assalto e 
dois furtos qualificados (como 
pode ser visto na tabela). Ain-
da que os índices preocupem, 
a partir de agora, a BM conta 
com reforço no efetivo, mais 
três militares.

MAIS AÇÕES
Desde que  o primeiro cri-

me ocorreu, a BM local vem  
intensificando, quando pos-
sível, a Patrulha Comunitária 
do Interior (PCI). Já foram 
duas ações, que contaram 
com barreiras e diálogo com 
a comunidade nas localidades 
de Ferraz e Rincão da Serra. 

Com a vinda de reforço 
para o efetivo local - se apre-
sentaram no início do mês 
dois sargentos: Rogério da Sil-
va Ayres, com 29 anos e meio 
de atuação na BM, e Sander 
Antenor Dornelles, com 13 
anos de Brigada,  somado a 
um soldado, Henrique dos 
Santos, que atua há cerca de 
seis anos e meio como policial 
militar - o objetivo é manter 
as ações da PCI em mais lo-
calidades, conforme adianta 
o comandante do pelotão de 
Vera Cruz, tenente Carlos 
Moisés Savian dos Passos. 

“Com a disponibilidade de 
efetivo, com esse reforço que 
chegou vamos dar uma inten-
sificada e privilegiar essas co-
munidades do interior, tanto as 
que sofrem mais com o índice 
de criminalidade como aquelas 
que não aparecem na nossa 
estatística, porém, têm muitos 
crimes que entram na chamada 
‘cifra negra’, que são aqueles 
não registrados”, sublinha.

Como a própria denomi-

nação já diz, a PCI tem o viés 
comunitário e tem o intuito 
de inserir o policial na comu-
nidade, estabelecendo uma 
corrente de confiabilidade 
entre polícia e comunidade, 
troca de informações, a fim 
de que a Brigada Militar 
possa tomar conhecimento 
da situação e assim tomar as 
devidas providências.

Para que haja essa troca e 
resultados positivos em prol 
da comunidade, é fundamen-
tal que o trabalho seja feito em 
conjunto, onde a comunidade 
tem importante papel, infor-
mando e sendo participati-
va. Para isso também recebe 
orientações de como auxiliar a 
BM a coibir a prática de crimes 
(veja no quadro).ORIENTAÇÕES À COMUNIDADE

Para o comércio:
| Ao verificar alguém que está comprando e não é da loca-
lidade, procurar conferir qual é a situação. Se tem suspeita, 
anotar a placa do veículo e repassar para a Brigada Militar, 
através do 190 ou pelo número (51) 9. 9990-3051;
| Se tem uma suspeita, ligue para a BM, pois assim será 
possível deslocar uma guarnição, que fará a abordagem; 
 | Nunca deixe acumular dinheiro no caixa. Deixe-o guar-
dado em um lugar que não tenha fácil visibilidade ou 
fácil acesso.
| Procure interligar algum sistema de segurança, como 
câmera de vigilância, para que as imagens sirvam para 
ajudar na identificação do indivíduo depois;
| Crie grupo de WhastApp entre estabelecimentos da 
localidade para trocar informação. 
Para os moradores:
| Assim como para os proprietários de comércio, a comu-
nidade também deve ligar para a BM em casos suspeitos 
para informar;
| Quando chegam novos vizinhos, procure saber de onde 
vêm;
| Circulação de veículos suspeitos, tente anotar a placa, 
modelo do veículo, quantas pessoas estavam no veículo, se 
seguidamente circula pela localidade.

OCORRÊNCIAS

Furto qualificado
Furto simples
Roubo
Homicídio
Furto de veículos

Jan a Dez 
2018

39
7

20
2

          23  

Jan 2019

2
1
1

---
2

Jan 2018

4
1
4

---
2

NO INTERIOR
OCORRÊNCIAS

Furto qualificado
Furto simples
Roubo
Homicídio
Latrocínio
Abigeato
Furto de Veículos

Jan a Dez 
2018

           27 
20
9
1
1
9

27

Jan 2019

1
---
2

---
---
---
*

Jan 2018

6
4
2

---
---
1
*

*Foram repassados as ocorrências total de furto de veículos , porém, sem especifica-
ção mês a mês. Assim, não há dados referentes aos mês de janeiro de 2018 e 2019

Fonte: Brigada Militar de Vera Cruz

Soldado Santos ao lados os sargentos Sander e Rogério


