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TECNOLOGIA NA BM
Não são poucas as boas notícias quando se fala 

da Brigada Militar no Vale do Rio Pardo. Após recente 
formação de uma turma de alunos soldados em Rio 
Pardo e o anúncio do reforço de mais 50 policiais 
militares à região, agora um moderno aplicativo pro-
mete agilizar e dar maior sustentação ao registro de 
ocorrências. Para se ter uma ideia, um atendimento 
que levava até 25 minutos para ser concluído, com 
a moderna ferramenta, chamada de BMMob, pode 
ser fechado em cinco minutos. Além de tudo, possi-
bilita ao policial anexar áudios, vídeos e imagens de 
depoimentos. É a tecnologia cada vez mais aliada à 
segurança pública. E vem mais por aí, o Auto Patrol, 
desenvolvido pela Kopp e já usado pela Polícia Civil, 
em breve vai ser visto pelas ruas de Santa Cruz e 
Vera Cruz. A estrutura permite identificar veículos 
em situações irregulares, como furtados ou rouba-
dos. E até o final do mês, uma base de comando e 
controle vai circular pelas praças de Santa Cruz. É a 
segurança pública se reforçando cada vez mais frente 
à criminalidade.

2020 É LOGO ALI
Deu o que falar nos bastidores da política santa-

cruzense uma foto postada por Henrique Hermany 
(PP) no último domingo. O registro mostra o ex-se-
cretário do governo Telmo, ao lado da vice-prefeita 
Helena Hermany, de Mathias Bertram, que deve 
concorrer ao palacinho no ano que vem, e do ex-
deputado Sérgio Moraes, figura emblemática do 
PTB na cidade.  Antes inimigos históricos no cenário 
político, estariam PTB e PP costurando uma aliança 
para 2020? Essa não é a primeira vez que uma foto 
coloca Henrique e Mathias lado a lado. Henrique, aliás, 
já fez registro com Alex knak (MDB), outro que deve 
ser lançado na corrida pela prefeitura. O certo é que 
os bastidores estão agitados e contam até com troca 
de “farpas” via redes sociais entre possíveis candida-
tos e integrantes do atual governo. Aguardemos os 
próximos capítulos. Tende a pintar surpresa por aí. 

SAÚDE EM DEBATE
Vereadores se articulam para cobrar melhorias no 

atendimento do Hospital Vera Cruz e na saúde como 
um todo. Hora ou outra, as reclamações ganham es-
paço na tribuna do Legislativo e repercutem nas redes 
sociais. Os parlamentares ligados ao PTB entregaram 
um ofício à presidência da Câmara, solicitando que 
essa peça ao Executivo uma reunião com a presença 
da Secretária Municipal de Saúde e com os respon-
sáveis pela administração do Hospital Vera Cruz. No 
documento, os políticos salientam que diariamente 
são indagados sobre como vem sendo conduzida 
a situação dos atendimentos na saúde no municí-
pio. A data do encontro ainda não está marcada. 

* O colunista Lucas Batista está em férias.
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