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CONVÊNIOS NA SEGURANÇA

Repasse de verbas incerto
Prefeitura apontou problemas na prestação de contas e aguarda justificativas

LEONARDO LOPES
leonardo.lopes@pioneiro.com

O repasse de uma impor-
tante verba municipal para a
Brigada Militar (BM) de Caxias
do Sul está incerto. A prefeitura
apontou problemas na presta-
ção de contas do 12º Batalhão
de Polícia Militar (12º BPM) e
aguarda justificativas. O impas-
se é referente ao convênio de R$
220 mil que terminou em 10 de
setembro do ano passado.Sem a
finalização daquele acordo, um
novo aporte de recursos não é
possível. Entre outros investi-
mentos, o dinheiro era utilizado
para manutenção de viaturas.

A Secretaria Municipal de
Segurança Pública aponta que o
problema é burocrático e aguar-
da por uma solução da BM. No
entanto, o secretário José Fran-

cisco Mallmann prefere não
divulgar detalhes do entrave. O
processo segue em aberto.

– A verba é específica e não
foi feita a justificativa devida.
São problemas normais. Quan-
do não está adequado, tem que
refazer. Nosso departamento fi-
nanceiro é rígido e tudo precisa
estar de acordo com a lei. En-
quanto não houver a prestação
de contas correta, não podemos
abrir outro (convênio) ou fazer
um aditivo – afirma.

O secretário salienta que o
impasse não significa um rom-
pimento e o trabalho conjunto
prossegue em diversas frentes.
Ele lembra de outros dois convê-
nios em vigor: a cedência men-
sal de dinheiro para combustível
– foram R$ 345 mil no primeiro
semestre – e para o auxílio-mo-
radia do Policiamento Comuni-

tário.
A documentação do con-

vênio é uma responsabilidade
do Conselho Comunitário Pró-
-Segurança Pública (Consepro),
que gerencia o repasse de verbas
para os órgãos de segurança.No
mesmo contrato onde está inse-
rida a verba para a BM, foram
incluídos recursos para a Supe-
rintendência dos Serviços Peni-
tenciários (Susepe), para a Polí-
cia Civil e para o Instituto Geral
de Perícias (IGP), totalizando
R$ 371 mil. O Consepro afirma
que todas as justificativas estão
sendo encaminhadas e que uma
visita deve ser feita à prefeitura
nesta semana para buscar uma
solução. O Conselho admite que
o processo está mais lento que o
costume, mas reforça seu com-
promisso em resolver a questão
o mais breve possível.

Principal beneficiado, o 12º
BPM compreende os requisitos
da lei e que o processo ocorre
em meio ao início de uma nova
administração no Executivo.
Contudo,o capitão Flori Chesani
Junior reforça a necessidade do
apoio financeiro.

– Quando se trata de segu-
rança pública, qualquer recurso
é interessante. Sempre precisa-
mos diante estrutura e deman-
da que temos. Neste caso, o re-
curso principal é para conserto
de viaturas. Manutenção é uma
necessidade constante – aponta
o comandante interino.

O 12º BPM recebeu sete ques-
tionamentos, entre eles, a falta
do termo de responsabilidade
pela compra de impressoras,
equipamentos que não foram
adquiridos pela BM e seriam de
competência de outros órgãos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
ART.36daLei 11.101/2005.
6ªVaraCível daComarcadeCaxiasdoSul -RS.
NATUREZA:Recuperação Judicial deempresa
PROCESSO:010/1.16.0024554-4
(CNJ: 0040669-50.2016.8.21.0010)
AUTORAS: ZANETTE AGRONEGÓCIOS LTDA ‘’em Recuperação Judicial’’ e MAICON
FELIPEZANETTE ‘’emRecuperação Judicial’’
OBJETO: Fazer saber a todos os interessados quenos autos doprocesso deRecuperação Judicial
de ZANETTE AGRONEGÓCIOS LTDA ‘em Recuperação Judicial’ e MAICON FELIPE ZANETTE ‘em
Recuperação Judicial’ foi convocada pela douta juíza assembleia geral de credores a ser
realizada em primeira convocação no dia 08-08-2017, às 11 horas, na estrada Jacob Basso, nº
4590, Fazenda Souza, Caxias do Sul, RS. Nãohavendoquórumpara a instalação, fica designada a
dataparaa segundaconvocaçãoparaodia15-08-2017, às11horas, nomesmo local, cujaordem
do dia é a deliberação do plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos da Recuperação
Judicial, conforme preconizado no ART. 36 Lei 11.101/2005. O plano se encontra disponível no
site www.administradorajudicial.adv.br. Somente poderão par cipar os credores munidos de
documento de iden ficação, com foto, ou, em se tratando de empresas, do contrato social e
alterações e documento do sócio/administrador da empresa, ou, ainda, poderão ser
representados, desde que respeitadas as exigências legais do ART. 37, § 4º, da Lei 11.101/2005
( p r o t o c o l o d e p r o c u r a ç ã o p o r c o r r e s p o n d ê n c i a e l e t r ô n i c a p a r a
claudete@administradorajudicial.adv.br com prazo de antecedência de 24 horas da
assembleia, a qual deverá ser entregue a via original para validação nomomento da assinatura
da listadepresenças).

Caxias do Sul/RS, 12 de junho de 2017.
Escrivã: Maria Gorete Grisa. Juíza: Luciana Fedrizzi Rizzon.

Após ter sido retirado de casa,
Bruno Pires Bolsonelo, 24 anos,
foi executado a tiros e deixado
em uma estrada nas proximida-
des da barragem da Maestra, na
zona norte de Caxias do Sul, no

início da ma-
nhã de ontem.

C on for m e
a Brigada Mi-
litar (BM), o
homem teria
sido sequestra-
do da moradia
por pessoas
não identifica-
das durante a

madrugada no bairro Santa Fé.
A porta da residência foi encon-
trada arrombada e testemunhas
viram uma movimentação no
local por volta das 2h. O corpo
só foi localizado às 6h45min.

Bolsonelo tinha passagens
por crimes de tráfico de drogas e
receptação. Ele estava em liber-
dade desde o dia 18 de março.

TRÁFICO DE DROGAS

LSD vindo da Europa é apreendido na rodoviária

VIOLÊNCIA

Jovem émorto
após ser retirado
demoradia

VITOR ROSA
vitor.rosa@rdguacha.com.br

Uma operação do Departa-
mento Estadual de Investiga-
ções do Narcotráfico (Denarc)
apreendeu 4.770 pontos de LSD
na rodoviária de Caxias do Sul,
na madrugada de ontem.A dro-
ga, avaliada em cerca de R$ 500
mil, estava na bolsa de uma jo-
vem, que foi presa em flagrante
no momento em que desembar-
cou de um ônibus de linha.

Os agentes da Polícia Civil
afirmam que a carga era de uma
quadrilha de traficantes que traz
a droga por avião de um país da
Europa, provavelmente a Holan-
da,até São Paulo e Rio de Janeiro.
Depois, em uma outra aeronave
o LSD vem até Porto Alegre, e
depois é repassado para as cha-
madas “mulas” - pessoas que
são pagas exclusivamente para
o transporte discreto. O objetivo
final é abastecer festas rave na
Capital e na Serra.

O Denarc monitorava a qua-
drilha há mais de um ano,e pre-
tendia manter o sigilo até que
os líderes fossem presos. No en-
tanto, a comprovação de que vi-
nha para o Estado uma grande
quantidade de droga antecipou
a ação dos policias. Tanto é que
os delegados são unânimes em

dizer que esta é a maior apreen-
são da história da Polícia Civil
gaúcha.

– Nosso objetivo era saber
exatamente para onde essa
droga estava indo, definir esse
roteiro. É uma raridade uma
apreensão desse tipo – comenta
Guilherme Calperipe, titular da
Delegacia de Operações Espe-
ciais do Departamento.

Visualmente, a carga parece
serpequena.Mas,deacordocom
a polícia,cada ponto poderia ser
repartido para quatro usuários,
multiplicando os 4.770 pontos
para quase 20 mil micropontos.
A estimativa é de que a apreen-
são deixou um prejuízo total aos
traficantes de quase R$ 500 mil.

Figuras diferentes

O Denarc está, agora, atrás
de quem coordena o esquema
de transporte das drogas. Eles
dizem que a jovem presa hoje é
só a ponta de uma complexa or-
ganização.

– Essa mulher é uma comer-
ciante de Sapucaia do Sul, na
Região Metropolitana.É a trans-
portadora,a mula,na gíria deles.
Precisamos achar quem coorde-
na isso tudo – afirma Souza.

A droga tinha quatro tipos de
figuras diferentes – duas de um
desenho animado e outras duas
com imagens do sol. O objetivo
dos traficantes é aproximar o
LSD cada vez mais dos jovens.

INVESTIGAÇÃO
Droga estava com mulher e abasteceria festas na Capital e na Serra

Bruno
Bolsonelo
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