
os policiais conseguem chegar 
aos delinquentes e, em muitas 
vezes, com ações de policia-
mento ostensivo, evitar que 
os crimes aconteçam. “Para-
fraseando: é conhecer o teu 
inimigo, no caso o criminoso, 
para combatê-lo”, observa o 
comandante, que comenta 
que a Brigada Militar está 
diuturnamente em ações de 
prevenção nas ruas.

Outro fator que contribui 
para a diminuição dos ín-
dices, destaca Moresco, é a 
participação mais forte da 
comunidade, seja informando 
atitudes suspeitas pelo 190 ou 
pelos canais de trocas de men-
sagem. Em Vera Cruz, por 
exemplo, a Brigada Militar 
tem à disposição um telefone 
celular com WhatsApp. Qual-
quer fato anormal avistado no 
município pode ser informa-
do através de mensagens ou 
de ligações para o número (51) 
99990-3051. A diminuição dos 
casos de furto a residências 
também está atrelada aos dis-
positivos de segurança que os 
próprios moradores passaram 
a utilizar. Conforme Moresco, 
câmeras de videomonitora-
mento e alarmes, muitas ve-
zes, impendem a ação crimi-
nosa, assim como dispositivos 
como corta-corrente, no caso 
de furto de veículo.

OUTROS CRIMES
Se os crimes contra patri-

mônio caíram, os contra a vida 
tiveram aumento. Em Santa 
Cruz, os homicídios subiram 

Em uma década, menos furtos
Redução em Santa Cruz ultrapassa 25% e é atribuída pela BM a um projeto de análise aprimorada dos crimes
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Moresco comanda o 23º BPM
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materia@jornalarauto.com.br OS PRINCIPAIS CRIMES

“
Parafraseando: é 
conhecer o teu inimigo, 
no caso o criminoso, 
para combatê-lo.”

GIOVANI PAIM MORESCO
comandante do 23º BPM
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· EMATER
A Emater avisa que na se-
gunda-feira, dia 18, haverá 
reunião no grupo de Rincão 
da Serra, às 14 horas, no Pavi-
lhão da Comunidade Católica. 
Na terça, dia 19, reunião no 
Grupo de Mulheres Rurais de 
Vila Progresso, no Tobacco 
Country. Na quarta, dia 20, 
reunião no Grupo de Mulhe-
res Rurais de Ferraz, a partir 
das 14 horas, no Pavilhão 
da  Escola Gonçalves Dias. Na 
quinta, dia 21, reunião no 
Grupo de Mulheres de Linha 
Dois de Dezembro, às 14 ho-
ras, na Escola. 

· CARTEIRINHAS
A Secretaria de Educação de 
Vera Cruz realiza até hoje a 
renovação ou confecção das 
carteirinhas de transporte 
escolar. O atendimento é 
das 7h30min às 11h30min 
e das 13 às 17 horas, na rua 
Jacob Doern, 87. É necessá-
rio apresentar certidão de 
nascimento ou documento 
de identidade, foto 3X4 do 
estudante e comprovante de 
residência.

· 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 cadas-
tro do estabelecimento rural. 

· MAMãE CRIANÇA 
O horário de abertura do 
Espaço Mamãe Criança, que 
funciona anexo à Secretaria 
de Saúde de Vera Cruz, mu-
dou. Os atendimentos iniciam 
às 7h30min e não mais às 7 
horas. Já o Posto Central se-
gue com os horários normais.

· SAÚDE
Os moradores da Linha Cipria-
no de Oliveira que necessi-
tam de atendimento médico 
podem se dirigir ao Posto 
Central de Vera Cruz, bem 
como ao Posto de Saúde de 
Ferraz. A medida foi revista 
pela Secretaria de Saúde após 
relato de dificuldades de des-
locamento, principalmente 
pelas restrições de horário de 
ônibus e pela distância. Até 
então, a decisão era de que 
os moradores antes do asfalto 
da RSC-287 se consultassem 
em Ferraz.
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Os dados utilizados para a construção dos gráficos e da tabela representam um recorte temporal, conforme a Secretaria de Segurança Pública, e 
retratam os fatos  registrados na data da extração da base de dados, sujeito ainda a alterações  provenientes  da revisão de ocorrências duplicadas, 
apuração de informações oriundas de  investigações, diligências, perícias ou correção do fato no final da investigação policial.
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Na região, o número de 
furtos teve redução na última 
década. Em Santa Cruz do Sul, 
por exemplo, a queda foi de 
mais de 25%, se comparados 
os dados de 2008 e 2018. Há 10 
anos, foram 2.554 casos, con-
tra 1.883 no ano passado. Em 
Vera Cruz também caiu: de 
322 para 222. Em Vale do Sol, 
foram 99 casos em 2008 e 66 no 
ano que encerrou. Os dados 
são da Secretaria de Seguran-
ça Pública do Rio Grande do 
Sul, que contabiliza ainda os 
demais crimes, como furto 
de veículo, roubo, latrocínio, 
homicídio, tráfico de drogas, 
entre outros.

A redução dos indicadores 
de criminalidade, de acordo 
com o comandante do 23º 
Batalhão da Polícia Militar do 
Vale do Rio Pardo, tenente-co-
ronel Giovani Paim Moresco, 
é atribuída, principalmente, 
à ferramenta Avante, um 
projeto de melhoria da gestão 
para resultados na Brigada 
Militar. A adesão foi em 2016 
e, desde lá, são analisados os 
fatores criminogênicos dos 
acontecimentos, como dia 
da semana em que o delito 
ocorreu, horário, tipo de crime 
e de criminoso, localização 
espacial, entre outros. Com 
esta análise mais aprimorada, 
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de 16 para 22. Vera Cruz não 
registrou assassinato em 2008, 
mas teve um no ano passado. 
Já em Vale do Sol, ninguém 

foi morto na cidade em 2018. 
Há dez anos, uma vida foi 
ceifada (veja mais números na 
tabela abaixo).


