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Experiente e dedicado. As palavras da chefe de 
Polícia do Estado para descrever o policial Edler 
Santos, morto durante uma operação na semana pas-
sada, me fizeram tomar a liberdade de escrever neste 
espaço. Acompanho de perto o trabalho de policiais 
civis, militares e federais já há algum tempo em Santa 
Cruz do Sul e Vera Cruz. Com alguns, tenho relação 
de amizade, mas com todos admiração.

Lembro de uma sexta-feira, quando, para fechar 
os trabalhos da editoria de polícia, fui até a DP e falei 
com um deles. Com anos de trabalho e inúmeros cri-
mes desvendados, o inspetor em questão sairia logo 
mais da delegacia, mas, com ele, levaria uma pilha 
de documentos e áudios para transcrever durante a 
sua folga do final de semana. “Tenho que fechar isso 
logo. Polícia é polícia sempre”, disse ele, ao responder 
minha indagação sobre trabalhar na folga.

Lembro também de uma delegada que percorreu 
quilômetros durante uma semana entre Encruzilhada 
do Sul e Santa Cruz, com diversas idas e vindas, para 
concluir um inquérito e prender uma mãe e um pa-
drasto suspeitos de envolvimento no espancamento 
de uma criança de dois anos até a morte. Lembro 
de ver o cansaço no rosto dela, mas não lembro de 
ouvi-la falar em parar, em 
esperar para descansar 
primeiro. Em três dias, ela 
fechou um inquérito que 
poderia levar semanas caso 
fosse respeitar a sua carga 
horária. 

Ainda recordo um caso 
de grande repercussão na 
região, quando a alta cú-
pula do tráfico, o crime res-
ponsável por outros tantos 
delitos, foi desmembrada. 
Por trás da investigação 
estava um policial que, ao longo de no mínimo dois 
meses, levou para casa milhares de folhas, fotos e 
áudios para analisar fora de horário. Perdeu finais de 
semana e noites de sono em busca da conclusão de 
um trabalho em prol da sociedade.

O que eu quero dizer? Uma prisão é apenas o re-
sultado de algo que exigiu muitas horas de dedicação. 
E é assim que eles trabalham. Todos eles. Não existe 
hora para ser policial. Não conheço nenhum “folgado”, 
seja ele civil, militar ou federal. Nunca vi um de má 
vontade. Vejo amor pelo que fazem. Vejo vontade de 
justiça. Em um estado que parcela salários e que por 
muito tempo sucateou o setor esvaziando delegacias, 
temos gente de brio e determinação que a cada dia 
ao sair de casa não tem a certeza de que irão voltar. 
Dessa vez foi o Edler, mas o risco segue para todos. 
Infelizmente é assim.

*Edler Gomes dos Santos tinha 54 anos, era policial 
civil e foi morto na última terça-feira, dia 16, após con-
fronto com criminoso na zona rural de Montenegro. 
Ele era irmão de Régis Gomes dos Santos, que atuou 
como delegado em Santa Cruz e também em Vera 
Cruz até o ano de 2014, quando faleceu no período 
de férias.
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PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Vera Cruz cria serviço de acolhimento

O acolhimento de crianças 
e adolescentes retirados dos 
pais através de decisão judicial 
poderá ter mudanças em Vera 
Cruz. Isso porque foi instituí-
do o Serviço de Acolhimento 
Familiar. Na prática, em vez 
dos menores serem levados 
à Copame ou à Casa Lar, eles 
passariam um período na casa 
de alguma família, previamen-
te inscrita. De acordo com a 
coordenadora da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
Gabriela Ferreira, o programa 
tem por intuito proporcionar 
um atendimento individuali-
zado a cada criança. “Esse é 
o maior benefício”, sublinha.

As famílias que quiserem 
receber crianças para ficarem 

temporariamente sobre seus 
cuidados podem entrar em 
contato com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e 
realizar inscrição e cadastra-
mento. Esses são os passos 
iniciais. Depois, passarão por 
entrevista, curso preparatório, 
visita domiciliar, entrevista 
psicossocial e estudo psicosso-
cial e de habilitação. O tempo 
aproximado de todos os trâmi-
tes é de 90 dias. 

Segundo Gabriela, o objeti-
vo é conhecer bem a família e 
possibilitar que a criança tenha 
um lar – nesse caso, tempo-
rário – acolhedor e longe das 
drogas e da criminalidade. A 
Secretaria fará também moni-
toramento constante e poderá 
suspender o acolhimento caso 
a família não atenda as obriga-
ções previstas. Quem adotar, 

conforme Lei Municipal, re-
ceberá pelo menos um salário 
mínimo por mês como apoio 
financeiro às despesas. Infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone (51) 3718-1520.

COPAME
Atualmente, o Município de 

Vera Cruz mantém contrato 
com a Associação Pró-Amparo 
do Menor (Copame), de Santa 
Cruz, e realiza o pagamento 
de R$ 8 mil para até três aco-
lhidos. Somente um menino 
está no espaço hoje. A ideia, 
com o acolhimento familiar, 
é possibilitar que as crianças 
e os adolescentes não sejam 
mais direcionados à Copame 
e o Município possa reincidir 
o contrato. Há, também, em 
Vera Cruz, a Casa Lar, que tem 
capacidade para atender até 10 
menores.
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