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Após anunciar, na quarta-
-feira, mudanças no comando da 
área da segurança pública no Rio 
Grande do Sul, o secretário es-
tadual, Wantuir Jacini, explicou 
ontem, em coletiva de imprensa, 
os motivos que levaram à substi-
tuição de Guilherme Wondracek 
como chefe da Polícia Civil. Ele 
comandava o órgão desde 2014. 
Quem assume o cargo é o dele-
gado Emerson Wendt, ex-diretor 
do Departamento Estadual de In-
vestigações do Narcotráfico (De-
narc). De acordo com Jacini, a 
escolha se deu exatamente pela 
experiência no combate ao tráfi-
co de drogas, que passa a ser a 
prioridade da pasta. A substitui-
ção foi acordada com o governa-
dor José Ivo Sartori.

“Wondracek fez um trabalho 
de excelência e, por isso, conti-
nuou no cargo com a troca de go-
verno. Agora, a ênfase precisa 
ser no tráfico de drogas e nos cri-
mes conexos. Por isso a escolha”, 
alegou o secretário. Jacini admi-
tiu a necessidade de contratação 
de novos policiais, principalmen-
te para a Brigada Militar, mas 
não deu previsão de quando isso 
será feito devido aos problemas 
orçamentários que o Estado vem 
enfrentando. Ele destacou que a 
lei proíbe a contratação de tem-
porários quando existem pesso-
as aprovadas em concurso e que 
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precisam ser nomeadas. Cerca 
de 2 mil brigadianos aguardam 
ser chamados.

“Temos dados de que, na úl-
tima década, os homicídios su-
biram 70% no Estado e que 85% 
dos crimes contra a vida e patri-
mônio se concentram em apenas 
19 cidades. Para reduzir os nú-
meros, é preciso planejamento 
estratégico. Entretanto, existem 
fatores exógenos à área de segu-
rança, como a legislação que tem 
ser mais forte. Precisamos revi-
sar a flacidez de algumas leis. Es-
tamos agendando uma reunião 
com o Tribunal de Justiça para 
discutir esta questão”, ressal-
tou Jacini, respondendo sobre o 
“prende e solta” de criminosos.

O novo chefe da Polícia Civil 
disse que o primeiro passo a ser 

tomado é a organização da equi-
pe. Posteriormente, serão traça-
das metas sobre o combate ao 
narcotráfico e crimes relaciona-
dos. “Assumi o cargo conhecen-
do as condições da área, a estru-
tura e o efetivo que existe hoje. 
A motivação dos policiais, que 
temem um novo parcelamento 
de salário, precisa ser trabalha-
da. Não vou conseguir acabar 
com toda a criminalidade, mas 
vamos motivar os policiais neste 
sentido”, disse.

A Secretaria da Seguran-
ça Pública também confirmou a 
nomeação do novo subcoman-
dante-geral da Brigada Militar, 
que será o coronel Andreis Sil-
vio Dal’Lago. Ele substitui Paulo 
Moacir Stocker dos Santos, que 
se aposentou.
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Wendt afirma que motivação dos policiais será uma das prioridades

Atribuir problemas ao Judiciário é desviar o foco, diz Ajuris
Declarações feitas nesta se-

mana por integrantes da Polícia 
Civil sobre a crise na segurança 
do Estado causaram atrito com o 
Judiciário. A Associação dos Ju-
ízes do Rio Grande do Sul (Aju-
ris) considerou que as falas ti-
veram o objetivo de desviar o 
foco das suas responsabilidades 
e atribuir ao Judiciário a causa 
dos problemas. 

O presidente da Ajuris, Gil-
berto Schäfer, ressaltou que a 
distribuição das competências 
públicas impõe a compreensão 
de toda a sociedade e dos agentes 
de segurança de que cabe ao Judi-
ciário observar o devido proces-
so legal e o contraditório, agindo 
apenas a partir do caso concreto. 
“Esperamos que o Executivo as-
suma o seu papel. Sabemos que 

a situação é complexa, mas espe-
ramos uma mudança de postu-
ra”, criticou.

Schäfer afirmou que o Exe-
cutivo precisa “urgentemente” re-
solver os problemas que assolam 
o sistema prisional superlotado e 
que geram “efeitos nefastos” para 
a sociedade. “Desde 2006, deci-
sões judiciais que determinam a 
transferência de apenados para o 
regime semiaberto e aberto vêm 
sendo desatendidas sistematica-
mente, situação que se agrava 
a cada ano. Temos 2.500 presos 
que deveriam estar cumprindo 
pena em estabelecimento ade-
quado, mas estão em liberdade, 
sem a vigilância compatível com 
o seu regime de cumprimento da 
pena, pois não há tornozeleiras 
disponíveis”, ressaltou.

A presidente da Associação 
dos Delegados de Polícia, Nadine 
Farias Anflor, também se posi-
cionou sobre o assunto. Para ela, 
não existia motivos para a saída 
do delegado Guilherme Wondra-
cek. De acordo com Nadine, os 
desafios do novo chefe de polícia, 
Emerson Wendt, serão os mes-
mos, como falta de investimento, 
principalmente no que diz respei-
to a recursos humanos. 

“O Wondracek fez um gran-
de trabalho, não víamos motivo 
para sua saída. Achamos que o 
Wendt é um bom nome, mas terá 
os mesmos desafios, com falta de 
estrutura e investimentos, a me-
nos que a mudança já venha com 
um respaldo maior do governo. 
Sem recurso, ele não vai fazer 
milagre”, afirmou a delegada.

Ocorre, nesta sexta-feira, 
às 9h30min, no ginásio Tesou-
rinha, a abertura das propostas 
da licitação dos táxis da Capi-
tal. Serão 89 veículos adaptados 
para cadeirantes. A previsão da 
Empresa Pública de Transporte 
e Circulação (EPTC) é de que os 
novos táxis comecem a circular 
no segundo semestre.

Os carros adaptados foram 
instruídos pela Lei Municipal nº 
11.591/2014 e irão operar com a 
mesma tarifa dos demais táxis da 
cidade, com prioridade para pes-
soas com deficiência. Os licitan-
tes ganhadores deverão apresen-
tar veículo zero quilômetro, com 
ar-condicionado. Os táxis serão 
distribuídos em pontos fixos nas 
zonas de Porto Alegre, de acordo 

com estudo que avaliou o poten-
cial de utilização pelos usuários 
com deficiência em cada região.

Todos os interessados que 
preenchessem os requisitos do 
edital estavam aptos a partici-
par. O critério de julgamento da 
licitação será o do maior valor 
ofertado pela permissão pública, 
cujo mínimo é de R$ 63.882,00. 
Os vencedores terão prazo de 
permissão por até 35 anos.

Os documentos que tiverem 
o prazo de vigência vencido en-
tre 4 e 12 de fevereiro serão con-
siderados válidos para efeito de 
análise, visto que a data de aber-
tura dos envelopes, prevista an-
teriormente para o dia 4, teve de 
ser alterada em função do tem-
poral do dia 29 de janeiro.

TRANSPORTE

Licitação dos táxis da Capital  
tem abertura nesta sexta-feira

Duas alças de acesso da nova trincheira da avenida Cristóvão 
Colombo, em Porto Alegre, serão liberadas na segunda-feira. Am-
bas as vias abertas são no sentido bairro-Centro e fazem a conver-
são para a Terceira Perimetral, na altura da rua Dom Pedro II. Os 
acessos permitirão que quem trafega pela Dom Pedro II consiga 
ingressar novamente na Cristóvão Colombo em direção ao Centro, 
facilitando o acesso na Terceira Perimetral em direção à Zona Sul 
da Capital. A obra tem investimento total de R$ 11,4 milhões.
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Alças de acesso à Cristóvão 
serão liberadas na segunda-feira
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Após uma sequência de dias 
de sol, a chuva volta ao Estado no 
fim de semana. Segundo o Institu-
to Nacional de Meteorologia (In-
met), nesta sexta-feira, o céu fica 
nublado, com pancadas no Noro-
este. Nas demais regiões, a insta-
bilidade é menor, e o sol aparece 
entre nuvens. A mínima será de 
15, e a máxima, de 35 graus no Rio 
Grande do Sul. Na Capital, a tem-
peratura ficará entre 22 e 34 graus.

No sábado, o céu ficará par-
cialmente nublado em todas as 

regiões, com possibilidade de 
chuva e trovoadas. As marcas te-
rão ligeira elevação, ficando en-
tre 17 e 28 graus no Estado e entre 
24 e 36 graus em Porto Alegre.

No domingo, haverá pan-
cadas de chuva no Noroeste, no 
Norte e no Nordeste gaúcho. Nas 
demais regiões, o sol aparecerá 
entre nuvens, mas não deve cho-
ver. A temperatura, em leve de-
clínio, será de 18 a 35 graus no 
Rio Grande do Sul e de 25 a 30 
graus na Capital.

CLIMA

Previsão para o fim de semana  
é de chuva no Rio Grande do Sul


