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MAIS SEGURANÇA

Prefeitura instala câmeras
em creches de São Mateus
Equipamentos de
v i d e o m o n i t o ra m e n t o
foram instalados
em 27 centros de
educação infantil
do município

Dean Nonato
SÃO MATEUS

Os funcionários e as milhares
de crianças que estudam
nos centros de educação in-

fantil de São Mateus, no Norte do
Estado, têm um motivo a mais pa-
ra se sentirem seguros.

Os chamados Ceims ganharam
câmeras de videomonitoramento
24 horas por dia.

Segundo o secretário municipal
de Educação, José Roberto de
Abreu, o objetivo principal, além
de oferecer segurança, é fazer com
que as escolas não sejam mais al-
vos de vândalos e arrombadores.

A prefeitura não forneceu nú-
meros, mas alega que várias esco-
las vinham sofrendo roubos e fur-
tos durante a noite. “P ri m e ira-
mente, queremos preservar a inte-
gridade da criança e funcionários e
também inibir roubos e arromba-
mentos”, disse o secretário.

Segundo José Roberto, ao todo,
27 Ceims receberam o sistema que
será monitorado por uma empresa
particular que ganhou a licitação
para prestar o serviço.

De acordo com o contrato, a em-
presa Vig Alarmes e Segurança
Eletrônica fará o monitoramento

e, se alguma escola for arrombada
e for constatado o dano, contra-
tualmente a empresa irá ressarcir
em até R$ 5 mil o prejuízo para a
p re f e i t u ra .

O secretário disse ainda que, até
o final do ano, o sistema será leva-
do para as escolas de ensino fun-
damental, as Emefs.

“Se até o final do ano for consta-
tada a eficácia do sistema, estare-
mos ampliando para as escolas de
ensino fundamental. Estamos fa-
zendo estudos para que possamos

abrir logo a licitação para a com-
pra e contratação dos serviços”,
disse José Roberto.

A prefeitura não deu data, mas
afirma que em breve os pais pode-
rão acessar via internet câmeras
de locais abertos das escolas para
visualizar o comportamento dos
filhos e professores.

Os investimentos da prefeitura
no videomonitoramento dos
Ceims de São Mateus giraram em
torno de R$ 346 mil.

A diretora do Ceim Santo Antô-

nio, Irinia Barbosa Martins Maga-
lhães, informou que sua escola re-
cebeu quatro câmeras, sendo duas
internas e duas externas.

“Antes, tínhamos a preocupação
em saber se o vigia foi trabalhar ou
se iríamos chegar e encontrar a es-
cola arrombada”, disse a diretora.

“Agora, qualquer movimento es-
tranho o sistema detecta e a em-
presa manda logo um agente para
verificar. Foi um dos melhores in-
vestimentos em segurança que a
administração já fez”, completou.
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A CRECHE Santo Antônio recebeu quatro câmeras, sendo duas internas e duas externas: reforço na segurança

GIRO RÁPIDO
Moradores escolhem
obras para Cachoeiro

Os moradores de três regiões
em Cachoeiro de Itapemirim
escolheram nesta semana obras
de drenagem e pavimentação
por meio do Orçamento Partici-
pativo (OP).

Serão beneficiados direta-
mente os bairros Boa Vista e El-
pídio Volpini (Valão) e a locali-
dade de São Joaquim.

Eleição para Conselho
Tutelar de Nova Venécia

Será amanhã a eleição que vai
definir um membro para o Con-
selho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de
Nova Venécia. A votação, na ci-
dade e no interior, acontecerá
das 8 às 13 horas.

Seis candidatos disputam
uma vaga no Conselho Tutelar:
Almira Souza Bueno, Vanilza
Lima Vaz, Lisseia Pestana, Ju-
lian Maier, Cleide Gaspar e Ma-
ria Aparecida Marcarini.

Para votar é preciso apresen-
tar Título de Eleitor ou docu-
mento com foto.

PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES

Vagas para curso de
pós-graduação no Sul

O polo da Universidade Aber-
ta do Brasil de Cachoeiro, no Sul
do Estado, está com 30 vagas
abertas para o curso de pós-gra-
duação em Lato Sensu em Edu-
cação Profissional e Tecnológi-
ca, a distância.

As inscrições acontecem até o
dia 4 de agosto, pela internet, e o
edital completo do processo se-
letivo pode ser conferido no site
da unidade de ensino –www.ca -
c h o e i ro.e s. g ov. b r / p o l o u a b.

Para participar, é indispensá-
vel possuir diploma do curso de
g ra d u a ç ã o.

Copa de voo livre
em Alfredo Chaves

A rampa de voo livre de Ca-
choeira Alta, em Alfredo Cha-
ves, promete receber muitos
visitantes e voadores neste
fim de semana, quando acon-
tece a Copa Ícaro de Voo Livre
à Fantasia, como atividade da
Festa da Banana e do Leite.

A irreverente competição
acontece hoje, a partir das
11h. Os critérios avaliados são
a criatividade e o desempe-
nho durante o voo. O evento
vai até amanhã.

Farmacêutica oferece
exames gratuitos
VARGEM ALTA

A farmacêutica e bioquímica Va-
léria Mendes, funcionária pública
municipal e empresária de Var-
gem Alta, vai oferecer, durante três
meses, exames de glicemia e coles-
terol, inteiramente grátis, no mu-
n i c í p i o.

Os atendimentos serão realiza-
dos diariamente das 7 às 11 horas, a
partir do dia 1º de agosto até outu-
bro, na sede do Sindicato dos Tra-
balhadores da Indústria de Már-
more e Granito (Sindimármore),
no centro de Vargem Alta.

O objetivo, segundo Valéria
Mendes, é conscientizar sobre dia-
betes e níveis de colesterol.

“Em três anos, o número de bra-
sileiros diagnosticados com diabe-
tes cresceu 76% e o número de
mortes por doenças cardiovascu-
lares chega a 320 mil por ano. A
falta de conhecimento dos níveis

de glicose e colesterol está entre as
razões desse aumento”, pontuou.

Para o cardiologista Eduardo
Miranda, é preciso conscientizar a
população sobre a importância de
se realizar exames frequentes para
verificar as taxas de colesterol no
o rg a n i s m o.

RAEL SÉRGIO

VALÉRIA MENDES faz atendimento

Venda Nova terá
cinco peritos criminais
VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante, na re-
gião serrana do Estado, passará a
contar este ano com cinco peritos
c r i m i n a i s.

Nos próximos dias, a delegacia
do município vai receber um peri-
to verificador de óbito para a libe-
ração de corpos. Além disso, a che-
fia da Polícia Civil anunciou a es-
calação de outros quatro profissio-
nais após a formatura dos novos
recrutas, em outubro.

A unidade, que é a 11ª regional
do Estado, mantém plantão 24 ho-
ras e vai adequar seu espaço para o
trabalho dos peritos.

A delegacia também receberá
um equipamento para exames de
balística e toxicológicos.

“Com esses serviços, os inquéri-
tos serão concluídos em menos
tempo. Nós temos espaços. Falta
só adequá-los”, disse a delegada ti-

tular, Maria Elisabete Zanoli.
A medida vem solucionar a de-

manda de ocorrências na região. A
perícia técnica mais próxima fica
em Cachoeiro de Itapemirim, no
Sul do Estado, onde também está
sediado o Departamento Médico
Legal (DML).

Devido aos atendimentos em to-
do o Sul, muitas vezes a remoção
de corpos de vítimas de acidentes
ou mortes violentas leva horas até
a chegada do veículo do DML.
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DELEGACIA de Venda Nova: exame


