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Shows são proibidos em ginásios
Competições esportivas
também não poderão
ser realizadas em dois
ginásios de Cachoeiro,
conforme determinação
do Corpo de Bombeiros
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NO GINÁSIO Nello Volla Borelli, construído há mais de 40 anos no bairro Nova Brasília, faltou renovação do alvará

Alessandro de Paula
C AC H O E I R O

O ginásio municipal de es-
portes Nello Volla Borelli,
no bairro Nova Brasília, e o

Ferração, no Aeroporto, principais
locais poliesportivos de Cachoeiro
de Itapemirim, não podem mais
sediar eventos de grande porte,
como shows musicais e competi-
ções esportivas.

O problema é a falta de alvará
emitido pelo Corpo de Bombeiros,
documento que garante que as es-
truturas estão preparadas para si-
tuações de incêndio e pânico.

GIRO RÁPIDO

Cinema de graça ao ar
livre amanhã em Iúna

Crianças, jovens e adultos do
município de Iúna vão ter a oportu-
nidade de assistir a sessões de cine-
ma de graça, com direito a pipoca.

Abertas ao público, as exibições
acontecerão ao ar livre, na rua São
Vicente de Paula, no bairro Qui-
lombo. Serão duas sessões, uma às
19 horas, e outra, às 20h30. A ini-
ciativa é da EDP Escelsa, distribui-
dora de energia elétrica, com o
apoio do Instituto EDP.

Pássaros apreendidos
em três municípios

A Polícia Militar Ambiental apre-
endeu, na terça-feira, em uma resi-
dência do bairro BNH, em Cachoei-
ro, 7 sabiás, um trinca-ferro, um ti-
co-tico, 4 coleiros e 3 curiós.Os
pássaros foram levados ao Ibama.

Em São Mateus e Jaguaré, foram
apreendidos, ontem, 23 pássaros
que eram mantidos em cativeiro.Os
autores do delito foram notificados.

POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

OS PÁSSAROS a p re e n d i d o s

Alunos de Aracruz ficam
em 1º lugar em torneio

Alunos do Sesi e Senai de Ara-
cruz conquistam 1o lugar em tor-
neio nacional de foguetes no Rio
de Janeiro

Eles participaram da V Jornada
de Foguetes, competição realizada
no último final de semana no Rio.
Os estudantes confeccionaram os
foguetes com garrafa PET que fo-
ram acionados com combustível
de solução composta de vinagre e
bicarbonato de sódio.

Simpósio médico em
Guarapari no dia 20

A Centrad Assistência Médica
Domiciliar realiza o I Simpósio de
Home Care em Guarapari, no pró-
ximo dia 20, no auditório do Cor-
po de Bombeiros, em Muquiçaba.

O home care ou assistência mé-
dica domiciliar, tem se mostrado
uma opção sólida de tratamento
no atendimento ao paciente idoso
e/ou com doença crônica. O sim-
pósio é voltado para profissionais e
estudantes da área de saúde.

O órgão já notificou a prefeitura,
que tem até a semana que vem pa-
ra apresentar solução e evitar mul-
tas ou a interdição das duas áreas.

Segundo o subcomandante do
3º Batalhão do Corpo de Bombei-
ros, major Vitor Escalfoni, visto-
rias foram realizadas nos dois lo-
cais a partir de denúncias. Entre os
problemas detectados, estão a au-
sência de extintores de incêndio e
de sinalização de emergência.

“Constatamos que não há neces-
sidade de interdição nesse primei-
ro momento, uma vez que não
existe risco iminente de tragédia,
mas a prefeitura precisa providen-
ciar as adequações”, alertou o sub-
c o m a n d a n t e.

No caso do Ferração, também fo-
ram constatadas rachaduras na pa-
rede e no piso. Além disso, a área
não dispõe de projeto de segurança
e pânico, documento elaborado por
engenheiro e que precisa ser apro-
vado pelo Corpo de Bombeiros.

Quanto ao ginásio municipal de
esportes do bairro Nova Brasília,
construído na gestão do então pre-
feito Nello Borelli, entre 1967 e
1971, o imóvel tem projeto elabora-
do, mas não foi renovado o alvará.

Com mais de 40 anos de cons-
trução, a edificação passou por
duas reformas. Atualmente, apre-
senta infiltrações nas paredes, com
queda de reboco.

Os moradores do bairro Nova
Brasília reclamam de abandono:
“Até o bebedouro está estragado.

Há oito anos aguardamos a refor-
m a”, reclamou o aposentado Al-
miro Gomes Fontoura, 66 anos.

O vice-presidente da Associação
de Moradores, Erasmo D’a g o st i n i ,
63, teme o risco de interdição.
“Muitas crianças praticam espor-
tes aqui. Temos ginástica para a

terceira idade. É um local de lazer
importante”, disse.

Treinos e ginásticas continuam
acontecendo no ginásio, o que é to-
lerado pelo Corpo de Bombeiros,
desde que não haja grande aglo-
meração de pessoas.

A prefeitura informou, por meio

de nota, que já está elaborando
projeto para realizar as adequa-
ções necessárias e que em seguida
vai captar recursos para as obras,
porém não deu prazo do início dos
s e r v i ç o s.

Também garantiu que durante
esse tempo evitará o uso das áreas.

WILTON JUNIOR

ÔNIBUS em Aracruz: meta é a integração de linhas com a mesma tarifa

Bilhetagem eletrônica
nos ônibus de Aracruz
A R AC R U Z

Os passageiros que usam o
transporte coletivo em Aracruz,
no Norte do Estado, já estão utili-
zando a bilhetagem eletrônica
nos ônibus urbanos e distritais da
empresa Expresso Aracruz.

O diretor do Centro de Contro-
le Operacional da empresa, Rena-
to Locatelli, informou que a via-
ção investiu na modernização,
após dois anos de estudos e pla-

nejamentos e que a empresa pre-
tende substituir os tradicionais
vales-transportes de papel e as
carteirinhas de gratuidade pelos
cartões eletrônicos.

De acordo com o diretor da em-
presa, a bilhetagem eletrônica,
que já ocorre em vários municí-
pios capixabas, permite um ge-
renciamento mais exato do siste-
ma de transporte, além de maior
controle e segurança, já que é re-
duzido o volume de dinheiro car-

regado pelo cobrador, diminuin-
do as chances de assaltos nos co-
l e t i vo s.

Após a implantação da bilheta-
gem eletrônica, a meta é facilitar e
colocar em prática no município
a integração de linhas com a mes-
ma tarifa. Já com sistema de GPS
instalado em cada veículo, será
possível fazer um rastreamento
em tempo real e exibir em um
painel o horário exato da chegada
de cada linha.

“Não há
n e ce s s i d a d e

de interdição nesse
primeiro momento, uma
vez que não existe risco
iminente de tragédia”Major Vitor Escalfoni, subcomandante
do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros


