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Biblioteca de escola é destruída em incêndio causado por curto-circuito após
furto de ventiladores
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), criminosos
invadiram a escola durante a madrugada e furtaram ventiladores, o arranque dos
aparelhos teria provocado o fogo.
Por Lorena Linhares*, G1 PI
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Biblioteca de escola municipal pegou fogo após assalto — Foto:
Divulgação/Sindserm
A biblioteca da Escola Municipal Lunalva Costa, no bairro Itararé,
Zona Sudeste de Teresina, foi destruída por um incêndio na
madrugada desta segunda-feira (5). De acordo com a Secretaria
Municipal de Educação (Semec), o fogo foi causado por um curtocircuito após o furto de ventiladores do colégio.
Procurada pelo G1, a Semec informou que a unidade de ensino foi
invadida por criminosos durante a madrugada. Os ladrões levaram
ventiladores de uma sala de aula e do espaço de leitura e o arranque
dos aparelhos teria causado o curto-circuito que provocou o incêndio.
O vigia da escola vizinha acionou o Corpo de Bombeiros, que
arrebentou os cadeados para poder entrar na unidade de ensino. Os
bombeiros conseguiram conter as chamas e ninguém ficou ferido.
As aulas tiveram que ser suspensas nesta segunda-feira (5), enquanto
uma equipe da Semec avaliava os prejuízos e efetuava os reparos
necessários para que as atividades possam ser normalizadas na
terça-feira (6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido. — Foto:
Divulgação/Sindserm
Veja a nota da Semec na íntegra:
A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informa que o incêndio
ocorrido na biblioteca da Escola Municipal Lunalva Costa se deu após um
assalto à unidade de ensino nessa madrugada. Foram levados ventiladores de
uma sala de aula e do espaço de leitura. O arranque dos equipamentos
causou um curto-circuito. O corpo de bombeiro foi acionado imediatamente
para conter o fogo. A equipe de Manutenção e Conservação da Semec esteve
na escola para avaliar os prejuízos, repondo os ventiladores. A direção
decidiu suspender as aulas por hoje, mas serão retomadas amanhã. O seguro
está sendo acionado para cobrir os prejuízos do fogo na biblioteca. A
Secretaria aproveita para pedir reforço da Segurança Pública na capital.
*Lorena Linhares, estagiária sob supervisão de Lucas Marreiros.
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Roubo de ventiladores provoca
curto-circuito e biblioteca pega fogo
A biblioteca da Escola Municipal Lunalva Costa, no bairro Itararé, zona Sudeste
de Teresina, sofreu um incêndio após um curto-circuito provocado pelo roubo
de ventiladores do local, na madrugada deste segunda (05). A informação foi
confirmada
pela
Secretaria
Municipal
de
Educação
(Semec).
"Foram levados ventiladores de uma sala de aula e do espaço de leitura. O
arranque dos equipamentos causou um curto-circuito. O corpo de bombeiro foi
acionado
imediatamente
para
conter
o
fogo",
informou.
A Semec ressaltou que a equipe de Manutenção e Conservação do órgão
esteve na escola para avaliar os prejuízos, repondo os ventiladores. "O seguro
está sendo acionado para cobrir os prejuízos do fogo na biblioteca. A
Secretaria aproveita para pedir reforço da Segurança Pública na capital",
acrescentou.
Diante da situação, a direção da unidade escolar decidiu suspender as aulas
por hoje, mas serão retomadas na terça (06).
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Incêndio após assalto em escola de THE: aulas suspensas e
ventiladores roubados
Direção da escola decidiu suspender as atividades escolares. Em nota, a Semec pede
uma maior atenção da Secretaria de Segurança Pública do Piauí às escolas públicas na
capital
Paula Sampaio - 5 de agosto de 2019 às 16:05

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou em nota, durante a
tarde desta segunda-feira (05/08), que as aulas da Escola Municipal Lunalva
Costa estão suspensas. Na madrugada, a instituição sofreu ataques criminosos
que resultaram em chamas e deixaram graves prejuízos para o colégio,
incluindo a biblioteca.

Escola Lunalva Costa foi
incendiada durante a madrugada (Foto: Divulgação)
A Semec confirmou que o incêndio, de fato, ocorreu após o assalto. Os
suspeitos tentaram levar os ventiladores da escola e o arranque os
equipamentos gerou um curto-circuíto. Após levantamento do que foi perdido,

a Secretaria constatou que foram levados ventiladores de uma sala de aula e
do espaço de leitura. No espaço onde as crianças costumam estudar, houve
perda total do teto de madeira, PVC. Pelo menos 11 estantes de ferro, vários
livros, duas mesas, escrivaninhas infantis, seis cadeiras infantis, três bancos,
uma máquina de datilografar também foram destruídas.
Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos. O fogo foi
contido e não se espalhou devido á uma rápida ação do Corpo de Bombeiro.
Hoje (05), a equipe de Manutenção e Conservação da Semec esteve na escola
para repor os ventiladores. No entanto, a direção da escola decidiu suspender
as atividades escolares. “A direção decidiu suspender as aulas por hoje, mas
serão retomadas amanhã. O seguro está sendo acionado para cobrir os
prejuízos do fogo na biblioteca”, escreveu.
Na nota, a Semec pede uma maior atenção da Secretaria de Segurança Pública
do Piauí às escolas públicas na capital. Atualmente, esse policiamento é feito
pela Companhia de Policiamento Escolar (Cipe). Em reportagem anterior, o
Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina (Sindserm) criticou a
segurança que é oferecida as escolas de Teresina e classificou a situação
ocorrida na Lunalva Costa durante a madrugada como um “descaso da
prefeitura”.
VEJA NOTA NA INTEGRA

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informa que o incêndio
ocorrido na biblioteca da Escola Municipal Lunalva Costa se deu após um
assalto à unidade de ensino nessa madrugada. Foram levados ventiladores de
uma sala de aula e do espaço de leitura. O arranque dos equipamentos
causou um curto-circuito. O corpo de bombeiro foi acionado imediatamente
para conter o fogo. A equipe de Manutenção e Conservação da Semec esteve
na escola para avaliar os prejuízos, repondo os ventiladores. A direção
decidiu suspender as aulas por hoje, mas serão retomadas amanhã. O seguro
está sendo acionado para cobrir os prejuízos do fogo na biblioteca. A
Secretaria aproveita para pedir reforço da Segurança Pública na capital.

