
Schirrmann também consi-
dera uma grande conquista, 
tendo em vista a realidade 
de outras delegacias da re-

gião, que tra-
balham com o 
quadro enxuto. 
“Estamos numa 
situação privile-
giada. Enquan-
to as delegacias 
de todo Estado 
estão sofrendo 
defasagem, os 
concursos não 
conseguem re-
por o número 
de efetivo que 
se  aposenta, 

existem dificuldade orça-
mentárias do Estado, nós 
conseguimos incremento no 
quadro”, reflete. 

GERAL18 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
9 E 10 DE AGOSTO DE 2019

Polícia tem efetivo reforçado
Incremento no quadro 
de pessoal deve gerar 
mais investigações e 
prisões, projeta 
o delegado Paulo 
César Schirrmann

ORQUIDÓFILOS
A Associação Vera-cru-
zense de Orquidófilos 
convida para reunião 
nesta segunda-feira, 
dia 12 de agosto, às 
18h30min, na residência 
de Wally Dummer. Pede-
se a presença de todos 
os associados. 

GALINHADA
O grupo de mulheres ru-
rais Mãos Ativas convida 
para a galinhada marcada 
para o dia 1º de setembro, 
na SER Nacional, em Pon-
te Andréas. O valor do 
ingresso é de R$ 15 (adul-
to) e de R$ 8 (crianças de 
seis a 11 anos).  

LOCOMOTIVA
Agende-se. Dia 14 de se-
tembro tem o tradicional  
Baile dos Viajantes no 
Locomotiva. Efetivo da Civil conta com cinco policiais, mais o delegado e um no administrativo

VERA CRUZ

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Desde que assumiu 
como titular da Polícia 
Civil de Vera Cruz, 

em 2014, o delegado Paulo 
César Schirrmann vinha sen-
do desafiado a trabalhar com 
efetivo menor. Atuando geral-
mente com três policiais, entre 
idas e vindas de profissionais, 
chegou ao longo destes anos a 
contar com apenas duas pes-
soas. Essa situação começou a 
melhorar de forma gradativa. 
Desde o mês passado, o órgão 
conta com cinco policiais.

O  q u a d r o 
atual ainda não 
é o ideal para 
u m  m u n i c í -
pio como Vera 
Cruz, onde se-
riam necessá-
rios oito poli-
ciais, segundo 
o delegado, mas 
com o reforço 
na equipe será 
possível traba-
lhar de forma 
mais efetiva e 
prestar um atendimento me-
lhor à comunidade - o que 
antes era difícil de ser feito em 
função de um quadro menor. 

LUCIANA MANDLER

“

”

Esses cinco policiais 
nos permitem retomar 

as investigações, 
que façamos 
planejamento 

operacional mínimo, 
garantem agilidade.

PAULO C. SCHIRRMANN
Delegado DP Vera Cruz

AVISOS

Vencedora será 
conhecida em 
baile no sábado

GINCANA DE TAPERA

A 10ª Gincana de Linha 
Tapera ocorreu no último 
fim de semana, entre os 
dias 3 e 4 de agosto, e 
reuniu apaixonados pela 
competição. Neste sábado, 
dia 10, em baile que inicia 
às 23 horas, no Centro 
Ecumênico de Linha Sítio, 
ocorre a divulgação dos 
vencedores. Phoenix, Mu-
lambo’s ou Maragatos? 
Uma delas fará história 
nestes 10 anos de Gincana 
de Linha Tapera.

“Esses cinco policiais nos 
permitem retomar as inves-
tigações, que façamos plane-
jamento operacional mínimo, 
garantem agilidade”, adianta. 
“A produção da Delegacia 
aumenta também, assim como 
a carga horária e os inquéritos 
são agilizados. Ou seja, tere-
mos condições de trabalhar 
com planejamento de inves-
tigação, de operações e ações 
pontuais, porque há material 
humano”, comemora. A par-
tir do incremento do efetivo, 
Schirrmann garante que a 
população sentirá o resultado 
do trabalho realizado através 
do aumento no número de 
prisões e das investigações, 
por exemplo. 

CONQUISTA
Conforme Schirrmann, para 

O efetivo da DP de Vera 
Cruz, capitaneado pelo 
delegado Schirrmann, 
conta hoje com os 
policiais: Alexandre 
Luís de Jesus, Adriana 
Ferreti Lima, Igor Barreto, 
Draissa Pereira Brondani 
e Alexandre Rossa; e no 
administrativo, prestando 
serviço de secretário, 
Hilberto Boeck. 

O EFETIVO

conseguir fechar o quadro com 
cinco policiais foi necessário 
muito trabalho, mostrar re-
sultados, bem como apontar 
a necessidade pelo fato de ter 
criminalidade, estar próximo 
de cidade violenta como Santa 
Cruz e sofrer com os reflexos.


