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Estudantes ganham tablets e
violões no Alvorada em Canto

ma festividade de ampliação da
estima, cidadania, inserção social e
arte dos alvoradenses, especialmente

das crianças e jovens estudantes das escolas
municipais: assim foi o Festival Alvorada em
Canto que no dia 20 de dezembro contou com
mais uma etapa que consolida um presente
da administração para a comunidade: a
Prefeitura entregou tablets e violões a todos
os alunos que chegaram à etapa ﬁnal do
festival em cerimônia realizada no Salão
Nobre.
A ﬁnalíssima do Alvorada em Canto
aconteceu em 15 de dezembro na Praça João
Goulart. Foram apresentadas as 12 músicas
classiﬁcadas para a ﬁnal e que constam no cd
do evento que agitou as escolas municipais
de Alvorada. A música vencedora foi Ame
nossa Alvorada, de Carolina Lacerda, da
escola Podalírio Inácio de Barcellos.
Wellingtom Oliveira, da escola Cléo dos

Santos, com a canção Rap da Alvorada, ﬁcou
em segundo. A melhor torcida foi para Emily
Corrêa, da escola Guilhermina do Amaral,
com a música Alvorada, luz do amanhecer. Os
participantes receberam ainda CDs da
gravação das músicas em um evento em que
todos saíram vencedores, abrindo novos
caminhos, ampliando a autoestima, criando
arte em processos de inserção,
confraternização e cidadania.

Operação Balada Segura efetua 142 autuações em 2013

A

s ações da Operação Balada Segura
em Alvorada em 2013 resultaram em
142 autuações, sendo 28 pessoas

autuadas por embriaguez e seis detidas por
estarem com limite de álcool no sangue
acima do permitido. Nas atividades foram
abordados 434 veículos. Foram feitas 12
operações no ano passado. O início das
ações da Balada Segura em Alvorada
ocorreu na noite de 06 de setembro na
parada 42 da avenida Presidente Getúlio
Vargas. Em 2014 já foram realizadas três
operações. Os trabalhos envolvem agentes
de trânsito e servidores administrativos da
secretaria municipal de Segurança e

Mobilidade Urbana, junto com a Brigada
Militar e Detran.
A Balada Segura consiste em blitze de
ﬁscalização e educação tanto em locais de
grande concentração de bares e casas
noturnas, como em roteiros/itinerários de
deslocamento para festas e eventos, visando
a combater, principalmente, a condução de
veículos por motoristas alcoolizados.
Segundo estimativas da ONU, o álcool está
presente em mais da metade dos acidentes
com mortes.

Alvorada registra redução de 30% nos homicídios e furtos de veículos

A

lvorada registrou queda signiﬁcativa de 28,57% nos índices
de homicídios no ano passado em relação a 2012. Foram 95
casos contra 133 há dois anos. Houve também redução
substancial de 30,86% nos furtos de veículos no período. Os números
caíram de 324 em 2012 para 224 em 2013. Os dados são da
Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. Ações dos
órgãos de segurança, Conselho Tutelar, Ministério Público,
programas de inserção social da Prefeitura como as milhares de
vagas abertas para cursos de qualiﬁcação proﬁssional vinculados ao
Pronatec, junto com os trabalhos da Brigada Mililtar, Polícia Civil,
Corpo de Bombeiros mostram resultados positivos que resultaram
nas quedas de índices de criminalidade e melhorias dos serviços
referentes à segurança pública.

Em 2013 ampliou-se o quadro da Brigada com mais 38 policiais
militares. Mais oito bombeiros também entraram em atividade em
relação a 2012. A cidade contou ainda com o início em setembro das
ações da Operação Balada Segura de segurança no trânsito. Em
breve deve ser inaugurada unidade descentralizada da Brigada
Militar na região do bairro Umbu assim como ocorreu com
Companhia instalada em fevereiro do ano passado no Jardim
Algarve/Porto Verde ampliando a atuação e agilidade no combate
aos delitos. Em junho também foi oﬁcializado o início das atividades
do programa de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas Rocam. Onze policiais militares começaram a fazer o policiamento em
toda a cidade com o uso de motos, entre outras ações que foram
efetivadas para ampliar a segurança da população.

