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CRONOGRAMA PENDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NÃO FORAM SANADAS

Quarentena atrasa
entrega do COI em
Jacareí, diz governo
Promessa de governo, sistema de
monitoramento teve previsão de entrega
adiada para o fim do primeiro semestre
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Thaís Leite
@_thaisleite

Prevista anteriormente para
março deste ano, a entrega
do COI (Centro de Operações Integradas) de Jacareí
foi transferida para o fim de
junho. Segundo a prefeitura,
o atraso se deve à quarentena
do novo coronavírus, que impactou diretamente no cronograma de implantação.
De acordo com a Secretaria
de Segurança e Defesa do Cidadão, as principais pendên-
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Instalação. Operação do
sistema tem novo prazo

Defensoria pede adoção
de medidas para grupos
vulneráveis em Jacareí

cias são as licenças da EDP
São Paulo, responsável pela
energização do sistema para
funcionamento das câmeras,
e do DER (Departamento de
Estradas de Rodagem), que
autoriza a instalação das câmeras em trechos de rodovias
estaduais. A quarentena teria
sido responsável ainda pela
suspensão da capacitação dos
servidores responsáveis por
operar o sistema.
O COI chegou a ser previsto pelo prefeito Izaias Santana (PSDB) para operar ainda
em 2017. O sistema deve ser
composto por 116 câmeras
posicionadas em locais considerados estratégicos, como as
vias de acesso ao município. O
sistema será implantado pela
empresa Telemática Sistemas
Inteligentes, ao custo de cerca
de R$ 5,4 milhões.

.

CORONAVÍRUS ÓRGÃO PEDE MAIS POLÍTICAS PÚBLICAS

VULNERABILIDADE. A Defensoria Pública enviou um
ofício à Prefeitura de Jacareí
em que pede por políticas públicas para proteger grupos
vulneráveis do coronavírus.
No documento, o órgão
aponta estudos que indicam
que as maiores vítimas dos
efeitos mais graves da pandemia serão a população residente nas periferias.
Entre as medidas recomendadas estão a distribuição de
itens de higiene, vagas em hotéis para quem não tiver condições, distribuição de cesta
básica ou renda básica, além
de acolhimento de vítimas de
violência doméstica.
Em nota, a prefeitura informou que os serviços essenciais voltados à população em
situação de vulnerabilidade
continuam no município. As
unidades do Cras (Centro de
Referência de Assistência
Social) realizam seus atendimentos, com a distribuição de
cestas básicas acompanhadas
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Acolhimento. População
vulnerável é pauta em ofício

de esclarecimentos sobre as
atividades nos centros de referência. Sobre o acolhimento
de vítimas de violência, a prefeitura informou que o serviço
não chegou a ser interrompido,
assim como a abordagem de
pessoas em situação de rua.
“Quanto ao hotel, existe de
fato um estudo e um esforço
nesse sentido. A Prefeitura irá
se manifestar em breve”.
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Coronavírus. Prefeitura de Manaus inicia higienização de locais com grande circulação de pessoas
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