
Paulo SomenSi
Presidente da Câmara do Comércio

 
Recebo essa notícia 
com preocupação. 

Rio Grande vive um 
momento de crescimento, 

e a chegada de muitas 
pessoas de fora tem trazido 
aumento também no índice 
de criminalidade. O efetivo 
deveria ser reforçado e não 

diminuído.
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altair Cunha
que responde interinamente pelo comando da BM

A meta é, em dois meses, reduzir em pelo 
menos 20% os assassinatos no Estado.

PreocuPação no interior
Medidas anunciadas mobilizam autoridades locais:

rio Grande

luíS CaldaS
Gerente executivo da CDL

Ainda desconheço 
essa informação e 

até sou surpreendido. 
Semana passada, conversei 

com o comando da BM para 
justamente solicitar mais 

efetivo. Vemos um crescimento 
da criminalidade e não 
podemos ter redução de 

efetivo.

Pelotas

Clarindo martinS BarBoSa
Presidente do Consepro 

Vivemos em uma área 
de fronteira atípica 
e temos problemas 

na segurança. O Consepro 
encaminhará um ofício ao 

comando da BM para tentar 
impedir essa mudança. Temos 

necessidade de aumento de 
efetivo tanto na Brigada 

quanto na PRF.

uruguaiana

deonir martinS
presidente da CDL

Quando li a notícia 
sobre a transferência 

de policiais do Interior 
para a Região Metropolitana, 

nem quis acreditar que 
fosse verdade. Estamos com 
quadro reduzidíssimo. Essa 

alteração nos deixaria ainda 
mais desguarnecidos. Somos 

contrários.

alegrete

Vereador Germano 

CamaCho (PtB),
Presidente da Câmara Municipal

Vejo com apreensão 
esta situação. Estamos 

vivendo uma onda 
perigosa de crimes. Uma 
perda de efetivo causaria 

problemas no policiamento 
ostensivo. Esperamos que o 

governo do Estado 
reveja esta ação.

Santana do Livramento

luiz CarloS dallePiane
Presidente do Sindilojas Missões

Se retirarem nossos 
policiais, como 

pretende a Secretaria 
da Segurança Pública, com a 
criação de uma força-tarefa, 
ficaremos desguarnecidos. 
Teremos de nos mobilizar. 

Na verdade, gostaríamos que 
trouxessem mais policiais 

para cá.

Santo Ângelo

Claudiomiro Pezetta
Presidente da Câmara de Vereadores

 de Ijuí (PDT) 

Sou totalmente 
contra a retirada 

dos nossos policiais 
militares para enviá-los para 
outras regiões. A cidade está 
crescendo e, com ela, cresce 

também a ocorrência de 
crimes. Nessas circunstâncias, 

a sensação que fica é de 
insegurança.

ijuí

mário trindade
Presidente da Câmara de Vereadores de 

São Luiz Gonzaga (PMDB)

Seria lamentável a 
retirada de nossos 
policiais da nossa 

região. Acho que seria o 
caso de buscarmos um 

diálogo com o governo do 
Estado para impedir que 
essa transferência ocorra. 
Não podemos aceitar isso 

passivamente.

São Luiz Gonzaga


