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12 presos em operação 
contra o tráfico de drogas

Após 10 meses de inves-
tigações, policiais da 2ª De-
legacia de Polícia de Sapu-
caia do Sul desencadearam 
nesta quinta-feira (11) ope-
ração contra uma rede de 
tráfico de drogas com atua-
ção na região metropolita-
na. A investida, que teve o 
apoio da Guarda Municipal 
e dos batalhões da Brigada 

Militar da cidade e de Ca-
noas, cumpriu 11 ordens ju-
diciais de busca e duas de 
prisões. Os mandados fo-
ram cumpridos no bairro 
Pasqualini. Ao todo, 12 pes-
soas foram presas. Na casa 
de um dos investigados, os 
policiais encontraram dro-
gas escondidas dentro de 
sapatos de crianças. 

São Leopoldo registra
queda nos homicídios
São 14 mortes a menos nos dez primeiros meses de 2021, ante 2020

A 
Secretaria Estadual 
da Segurança Públi-
ca (SSP) divulgou na 

manhã de ontem os indica-
dores criminais do Rio Gran-
de do Sul em outubro. Um 
dos principais destaques foi a 
redução de 31,8% dos homi-
cídios no território gaúcho. 

Esta, segundo a SSP, foi 
a maior redução nos últi-
mos dois anos. No mês pas-
sado em todo o Estado, fo-
ram registradas 118 vítimas. 
No mesmo mês em 2020 ha-
viam sido 173. Queda per-
centual maior do que essa só 
ocorreu em agosto de 2019 
(-39%). O total atual é tam-
bém o menor para outubro 
desde 2007, quando houve 
107 óbitos. 

Em relação ao pico da sé-
rie histórica, quando o RS te-
ve 231 pessoas assassinadas 
no décimo mês do ano, a re-
tração é de quase metade.

Cenário positivo
O cenário acumulado 

desde janeiro, quando com-
parado com o mesmo perío-
do de 2020 também é posi-
tivo. A soma de vítimas caiu 
de 1.550 para 1.298, 252 a 
menos ou queda percentual 
de 16,3%, o menor total des-
de 2006. 

Os dados divulgados tra-
zem, mais uma vez, números 
positivos na região. Das dez 
listas com o ranking das dez 
cidades com maiores quedas 
no número de homicídios do 
Estado em 2021, São Leopol-
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Trabalho preventivo policial é destacado
O subcomandante do 

25.º Batalhão de Polícia 
Militar (BPM), o major 
Leonardo da Rosa de 
Souza, em entrevista 
ao Jornal VS, destacou 
o trabalho preventivo 
feito pela Brigada Militar 
na cidade em agosto, 
quando São Leopoldo 
figurava em terceiro 
lugar na lista. Segundo 
ele, tem contribuído 
para a diminuição dos 
homicídios e aumento da 

sensação de segurança. A 
prevenção, conforme ele, 
é feita com mais policiais e 
viaturas circulado nas ruas, 
efetuando patrulhamento, 
barreiras de fiscalização e 
abordagens.

“Junto a isso a Brigada  
trabalha forte em três 
eixos: atendimento do 190, 
visibilidade/ostensividade 
e repressão qualificada. 
Tudo isso é aplicado 
dentro de uma estratégia 
de análise criminal que é 

feita com a ‘Ferramenta 
Avante’, um sistema 
estatístico da Brigada, que 
computa as ocorrências 
criminais dando os locais, 
horários e os dias de maior 
ocorrência dos crimes, 
mostrando assim a ‘mancha 
criminal’, para que os 
comandantes apliquem 
as suas estratégias e 
planejamentos que 
entenderem ser o mais 
eficaz no combate aos 
delitos.”

Cidade homicídios de homicídios de
 jan a out 2020 jan a out 2021
Alvorada 102 60
Porto Alegre 235 215
Gravataí 44 27
Viamão 75 58
São Leopoldo 42 28
Caxias do Sul 78 66
Rio Grande 32 20
Santa Cruz do Sul 26 14
Rio Pardo 16 6
Farroupilha 16 7
*Fonte: SSP/RS

Ranking das 10 maiores 
reduções de assassinatos no RS*

2.º lugar em janeiro
Não apareceu na lista 

em fevereiro
5.º lugar em março
2.º lugar em abril
8.º lugar em maio
3.º lugar em junho
3.º lugar em julho
3.º lugar em agosto
9.º lugar em setembro
5.º lugar em outubro

A posição
de São Leopoldo 
na lista deste ano

do figurou em nove. Nesta 
mais recente, ocupa a quin-
ta posição. Enquanto no ano 
passado 42 pessoas haviam 
sido vítimas de homicídio de 
1º de janeiro a 31 de outubro 
na cidade, neste este núme-
ro caiu para 28 em igual pe-
ríodo, representando 14 vi-
das preservadas.

Em queda
 “Tivemos um resultado 

excelente em outubro. Com 
quedas em todos os crimes 
contra a vida e redução ou 
estabilidade nos principais 
crimes contra o patrimônio. 
É o trabalho dos homens e 
mulheres das nossas forças 
de segurança, com as pre-
missas de integração, inte-
ligência e o investimento 
qualificado que temos con-
cretizado, mais uma vez, 
comprovando o acerto do 
planejamento do Programa 

RS Seguro”, declarou o vi-
ce-governador e titular da 
SSP, delegado Ranolfo Viei-
ra Júnior.

A análise territorial dos 
dados atesta o impacto da es-
tratégia adotada a partir da 
priorização de 23 municípios 
para monitoramento inten-
sivo pela Gestão de Estatís-
tica em Segurança (GESeg). 

Desse grupo de cidades, 
cinco fecharam o mês sem 
nenhum assassinato: Sapu-
caia do Sul, Guaíba, Lajea-
do, Rio Grande e Traman-
daí. Além disso, em 16 dos 
23 municípios priorizados 
houve queda ou estabiliza-
ção no número de mortes na 
comparação com outubro 
de 2020. 

E no cenário acumulado, 
entre as 10 maiores quedas, 
oito ocorreram em cidades 
que integram o acompanha-
mento especial realizado pe-
la GESeg.

Integração 
dos órgãos de 
segurança

Já o titular da Delegacia 
de Homicídios e Proteção 
à Pessoa, delegado André 
Serrão, destaca a parceria 
dos órgãos de segurança. 
“A diminuição dos crimes 
violentos letais intencionais 
se deve a integração dos 
órgãos de segurança 
pública no combate ao 
crime organizado, bem 
como a rápida troca de 
informações entre estes 
protagonistas, o que 
culmina na eficaz tomada 
de decisão e na resposta 
apropriada para sociedade 
leopoldense. Nos últimos 
meses, observou-se que os 
homicídios ocorridos no 
município foram em sua 
maioria casos isolados e 
pontuais, sem motivação 
com criminalidade 
organizada”, salientou.

O diretor da 3ª 
Delegacia de Polícia 
Regional Metropolitana 
(DPRM), o delegado 
Eduardo Hartz, também 
já havia defendido que  o 
trabalho cada vez mais 
integrado entre as forças 
policiais teouxe resultados 
positivos em 2021. “Os 
excelentes indicadores são 
fruto de trabalho integrado 
com as demais instituições.”

Siegfried Koelln
Presidente da Acist-SL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2021
O Prefeito Municipal de Portão/RS, Sr. DELMAR HOFF, no uso de suas atribuições
legais torna público o edital de CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2021, tendo como
objeto a seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar/EFPC, para
administrar plano de benefícios previdenciários complementares dos servidores de
cargo efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder
Legislativo do Município de Portão. Recebimento das propostas a partir do dia
17/11/21 até o dia 2/12/21, no horário compreendido entre 8h e 14h, nas
dependências da Prefeitura Municipal, na Rua 9 de Outubro, 229, centro, Setor de
Licitações. Edital e demais informações serão obtidos junto ao endereço eletrônico
www.portao.rs.gov.br ou no Setor de Licitações, na Rua 9 de Outubro, 229, centro,
ou pelo fone: (51) 3500-4200, Ramal 220.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 23/2021
O Prefeito Municipal de Portão/RS, Sr. DELMAR HOFF, no uso de suas atribuições legais
torna público o processo de Inexigibilidade de Licitação, sob n° 23/2021, tendo como
objeto a contratação de atração artística “Negro de Todas as Cores” para celebração
do dia da Consciência Negra, atendendo solicitação da SECDT. Contratada: Sociedade
Beneficiente, Cultural e Filantrópica os Protegidos da Princesa Isabel de Novo
Hamburgo. Valor: R$2.000,00. Data: 21/11/21. Assinatura: 5/11/21. Fundamento
Legal: Art. 25 - III, da Lei Federal n° 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
O Prefeito Municipal de Portão/RS, Sr. DELMAR HOFF, no uso de suas atribuições

legais, torna público a súmula de Ata de Registro de Preços, que segue:
Processo n° 6692/2021. Ata de Registro de Preços nº 47/2021. Objeto: Aquisição
de cestas básicas de alimentos para distribuição. Modalidade de Licitação: Pregão
Presencial nº 71/2021. Vigência: 365 dias, a contar de 10/11/21. Contratante:
Prefeitura Municipal de Portão, CNPJ n° 87.344.016/0001-08. Contratado:
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
90.341.561/0001-47, com um valor global de R$246.321,00.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

EDITAL
O Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento Economia e
Planejamento, Vereador Rafael Souza, comunica que se encontra disponível o
Expediente 1500, Projeto de Lei 113/2021, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO PARA O
EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS –LOA”, através do seguinte
link:https://admin.camarasaoleopoldo.rs.gov.br/admin.projeto.view.php?id=10672,
encaminhado pelo Poder Executivo Municipal e que seguirá o calendário:

Câmara Municipal de São Leopoldo, 10 de novembro de 2021.
Vereador Rafael Souza,
Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Economia e
Planejamento.

Audiência Pública Comissão
Permanente de Finanças 25/11/2021 às 10:00hs

Apresentação de emendas ao
Expediente 1500/2021 - LOA

01/11/2021 a 02/12/2021 – através do
sistema legis.

Reunião da Comissão Permanente de
Finanças para apreciação das
emendas.

03/12/2021 às 10:00hs

Votações do Expediente 1500/2021 1.ª Votação: 09/12/2021
2.ª Votação: 14/12/2021


