
De janeiro a junho deste 
ano, 1.422 trotes foram re-
gistrados no 190 da Briga-
da Militar de Santa Cruz do 
Sul. De todas as ligações, 
boa parte são brincadei-
ras de mau gosto, com 
média de 237 casos por 
mês. Além de desperdício 
de dinheiro público com o 
deslocamento desneces-
sário de viaturas, outras 
ocorrências acabam fican-
do em fila de espera. De 
acordo com o comandante 
do 23º Batalhão de Polícia 
Militar, tenente-coronel 
Giovani Paim Moresco, a 
polícia monitora as situa-
ções e já identificou que a 
maioria dos trotes é aplica-
da em orelhões próximos 
a escolas e em pontos do 
Centro, sendo mais co-

mum entre as 17 e 19 horas. 
“Detalhes de entonação de 
voz fazem perceber que 
são crianças e adolescen-
tes que fazem isso achan-
do que é algo divertido, 
quando na verdade é um 
crime com pena estabe-
lecida no código penal. O 
tempo despendido para 
o atendimento de um 
chamado falso prejudica 
o atendimento de chama-
dos reais”, explica. Ainda 
conforme dados da Briga-
da Militar, os trotes são os 
atendimentos mais comuns 
no 190. Ligações que aju-
dam o trabalho policial são 
mais raras. Denúncias, por 
exemplo, foram apenas 287 
em igual período do ano. 
Veja levantamento mês a 
mês no Portal Arauto.

A chegada de uma nova 
frente fria sobre a frontei-
ra do Uruguai com o Rio 
Grande do Sul vai mudar 
o tempo nesta sema-
na. Ontem, a região do 
Vale do Rio Pardo já teve 
chuva moderada e muita 
nebulosidade, com pou-
cas inserções de sol. Com 
a chuva, também chega o 
vento forte. São espera-
das, durante a semana, ra-
jadas de 70 a 90 quilôme-

tros por hora. Entretanto, 
a temperatura não deve 
baixar muito, se compara-
do com o fim de semana. 
A marca mínima deve ser 
de 10 graus e a máxima 
continua acima dos 20 
até terça-feira e cai para 
17 graus no final da sema-
na, quando a instabilidade 
aumenta. Em Santa Cruz, 
o acumulado de chuva até 
sábado deve chegar aos 
150 milímetros. 

Nesta quinta-feira, dia 25, 
feriado de Dia do Colono 
e Motorista, alguns servi-
ços terão alteração nos 
horários. Entre eles, as 
agências bancárias, que 
funcionam normalmente 
nesta quarta-feira, dia 24, 
fecham na quinta e retor-
nam as atividades normal-
mente na sexta-feira, dia 
26. Os supermercados, 
conforme o Sindigêne-
ros Vales do Rio Pardo e 
Taquari, estão autorizados 
a abrir seus estabeleci-
mentos com o uso de mão 

de obra laboral no dia 
25, no mesmo horário de 
domingo. Os serviços de 
recolhimento de lixo, rea-
lizados pela Conesul, vão 
funcionar normalmente 
na quinta, de acordo com 
o cronograma já existen-
te. Os serviços de água e 
esgoto seguem o sistema 
de plantão, inclusive na 
sexta-feira. Serviços de 
saúde também funcionam 
em horário de plantão. 
Já as Prefeituras de Vera 
Cruz, Santa Cruz e Vale do 
Sol terão feriadão. 
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Trotes à Brigada Militar

Vem chuva aí

Horários no feriadão

A solidariedade estará em 
pauta neste sábado, em 
Santa Cruz do Sul. Oito 
influenciadores digitais se 
uniram pela mesma causa 
e irão promover a primeira 
edição do Bazar Solidário, 
a fim de arrecadar recursos 
para as entidades sociais. 
O evento será das 14 às 18 
horas, no Lounge 333, na 
rua Coronel Oscar Rafael 
Jost. O evento, intitulado 
#influenciarobem, terá 
entrada a R$ 5 ou um quilo 
de alimento não-perecível. 
Quem visitar o local poderá 
adquirir acessórios, maquia-
gens, perfumes, itens de 
decoração e roupas adultas 
e infantis. De acordo com 
Maíra Assmann Becker, 
idealizadora da iniciativa, 
o objetivo é fazer com que 
outras pessoas passem a 
ajudar. “Não adianta usar-
mos a imagem da gente só 
para beleza e moda. A ideia 
de trazer as influenciadoras 
é para que os nossos se-
guidores possam também 
se inspirar em nós e fazer o 
bem. Queremos ser exem-
plo positivo”, destaca.

Solidariedade
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