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Escolas com mais segurança

Em menos de uma semana, segundo bingo é fechado em Santa Cruz

Projeto que prevê 
instalação de câmeras 
em educandários da 
rede municipal foi 
aprovado na noite 
de ontem

Objetivo das câmeras é proporcionar mais segurança

Bingo estava localizado no Centro de Santa Cruz do Sul
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os vereadores de San-
ta Cruz do Sul apro-
varam, na noite de 

ontem, o projeto que torna 
obrigatória a instalação de 
câmeras de monitoramen-
to e segurança em escolas 
públicas municipais e seu 
entorno. Se sancionado pelo 
prefeito Telmo Kirst, cada 
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unidade escolar terá que 
instalar, no mínimo, duas 
câmeras que registram per-
manentemente as suas áreas 
de acesso e principais ins-
talações internas. Para isso, 
será considerado o número 
de alunos e funcionários 
existentes na unidade esco-
lar, além das características 
territoriais e dimensões da 
instituição. O equipamento 
apresentará recurso de gra-
vação de imagens, que serão 
armazenadas por período 
estabelecido em regulamen-
tação própria. 

Entre as justificativas de 
Alex Knak para o ingresso 
da proposta está a tentativa 
de coibir todo tipo de violên-

Em menos de sete dias, 
mais um bingo clandestino 
foi descoberto em Santa Cruz 
do Sul. O local foi fechado na 
tarde desta segunda-feira, dia 
17, no centro da cidade, em 
ação da Brigada Militar, com 
apoio do Corpo de Bombei-
ros. De acordo com o coman-
dante da primeira e segunda 
companhia do 23°BPM, capi-
tão Rafael Carvalho Menezes, 
a informação da existência do 
local chegou à polícia através 
do disque denúncia. “Nosso 
setor de inteligência monito-
rou o ponto, localizado na rua 
Venâncio Aires, e constatou a 

veracidade. Flagramos mais 
de 50 pessoas praticando 
jogos de azar”, conta.

Cerca de 20 policiais es-
tão envolvidos na ação que 
visa apreender o material 
ilícito, confeccionar o termo 
circunstanciado e arrolar tes-
temunhas. Os bombeiros in-
terditaram o local por falta de 
alvará. Além disso, o prédio 
oferecia riscos aos usuários. 
Segundo o capitão Menezes, 
o local de saída não esta-
va como a regulamentação 
prevê. “Se um dos computa-
dores viesse a ocasionar um 
incêndio, certamente poderia 

haver um desastre”, comenta.
Há cinco dias, outro bin-

go clandestino foi fechado 
durante uma Operação do 
Pelotão de Operações Espe-
ciais (POE) da Brigada Mi-
litar, da Unidade Central de 
Fiscalização Externa (Ucefex) 
e do Corpo de Bombeiros, no 
Bairro Faxinal Menino Deus, 
em Santa Cruz. As máquinas 
de recolher dinheiro foram 
apreendidas pela equipe 
do POE, assim como uma 
máquina utilizada para rea-
lizar os sorteios do bingo, 70 
computadores e R$ 347 em 
dinheiro.

cia, como já ocorreu em nível 
nacional e municipal. “In-
felizmente, o medo entrou 
dentro das nossas escolas. 
Está infiltrado na cabeça dos 
pais, alunos, professores e 
servidores. Tragédias como 
a de Susano, em São Paulo, 
nos levaram a propor essas 
medidas que colaboram com 
a segurança nas escolas e, 
casos de violência, como 
os que ocorreram na últi-
ma semana aqui em Santa 
Cruz do Sul nos mostraram 
a urgência de colocar essas 
medidas em prática”, disse.

Durante sua manifesta-
ção, na noite desta segunda-
feira, dia 17, Knak reiterou 
que embora alguns julguem 

a proposta como incons-
titucional, tendo em vista 
que gera custos ao Poder 
Executivo, há um município 

do Rio de Janeiro que apro-
vou um projeto semelhante, 
tendo um precedente em um 
passado nada remoto.


