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PRESTANDO CONTAS

CULTURA SEGURANÇA PÚBLICA

SAÚDETRANSPORTE
Em breve a população de So-

corro contará com o serviço de
transporte coletivo urbano. A im-
plantação do sistema de transpor-
te irá ampliar o acesso aos servi-
ços básicos. Pág. 2

As ações de prevenção desen-
volvidas pela Prefeitura estão
mudando os hábitos dos cida-
dãos. O trabalho traz como resul-
tado uma população mais feliz e
saudável. Pág. 6

Índices de criminalidade
caem em Socorro

Festival de Inverno traz
diversos espetáculos

A Estância de
Socorro vem atin-
gindo nos últimos
anos importantes
conquistas na
área da seguran-
ça pública. A que-
da da crimina-
lidade é resultado
do trabalho de-
senvolvido com
seriedade pelos
organismos de segurança públi-
ca que atuam no município, inclu-
indo as importantes ações reali-
zadas pela Guarda Civil Municipal
de Socorro.

Criada há mais de 23 anos, a
GCM conta atualmente com 44
guardas municipais, dentre os
quais oito são mulheres. Para pre-
servar a ordem pública, a segu-
rança do patrimônio e o bem-es-
tar dos cidadãos, a GCM atende
os mais diversos chamados, que

vão do transporte de pessoas
doentes com dificuldade de loco-
moção ao resgate de acidenta-
dos, ocorrências de roubos, fur-
tos, depredação, tráfico de entor-
pecentes e casos de incêndio.
Estas e muitas outras ações
contam com os investimentos da
Prefeitura, que mantém profis-
sionais treinados e que se
destacam pela coragem e
versatilidade no atendimento à
população socorrense. Pág. 8

O mês de julho estará repleto
de atividades para crianças, jo-
vens e adultos com as atrações
do Festival de Inverno 2008, pro-
movido pela Prefeitura Municipal.

Com abertura no dia 5 de julho,
sábado, o Festival apresentará
peças de teatro variadas, atra-
ções musicais que vão do clássi-
co ao rock e também comemora-
ções cívicas. As apresentações
serão promovidas no Centro Cul-
tural e Praça da Matriz, de acor-
do com o dia e horário. Todas as
atrações terão entrada franca.

A abertura será no dia 5, às

15h, no Centro Cultural, com apre-
sentação da peça de teatro “Um
Jardim Japonês: A Semente da
Verdade”, encenada por alunos
da rede municipal de ensino. À
noite haverá a apresentação da
Banda Sinfônica União Charque-
adense, às 20h30.

Além das atrações musicais e
de teatro, a programação do Fes-
tival de Inverno 2008 inclui ainda
o lançamento do livro “Além do
Último Horizonte”, de Drauzio
Leme Padilha, e a exposição de
pintura da artista Telma Souza Pin-
to, de 5 a 27 de julho. Pág. 3

Obras de infra-estrutura e adaptação
estimulam o crescimento de Socorro

A Prefeitura
Municipal está in-
vestimento cada
vez mais na reali-
zação de obras
que irão promover
o desenvolvimento
de Socorro, levan-
do modernidade,
segurança e aces-
so aos diversos
serviços ofereci-
dos pela adminis-
tração.

Entre as obras
que estão sendo
realizadas em So-
corro estão as
adaptações de
prédios e locais
públicos para pes-
soas com deficiên-
cias, dentro do Projeto Socorro
Acessível. Além disso, semáforos
estão sendo instalados em dois
pontos da cidade com sistema
também para deficientes.

Visando a modernização de

diversos setores, a construção do
Aeródromo Municipal irá alavan-
car a economia de toda a região,
gerando novos negócios e desen-
volvendo as atividades ligadas ao
turismo, além de servir como um

novo local para a realização de
eventos e para a promoção de
cursos de formação de pilotos.

Para valorizar ainda mais o co-
mércio da região central, um am-
plo projeto de reurbanização das

ruas Campos
Salles e 13 de
Maio também
promoverá maior
conforto aos con-
sumidores. O lo-
cal receberá as
benfeitorias de
um projeto paisa-
gístico, com ins-
talação de ban-
cos, floreiras, li-
xeiras, cabines
telefônicas e lo-
cais para coloca-
ção de cartazes.

A Prefeitura
Municipal tam-
bém está atuando
em obras nos se-
tores da educa-
ção e de infra-es-

trutura, com a construção de uma
nova creche no Conjunto Ha-
bitacional Nossa Senhora de
Lourdes e o recapeamento de
ruas do centro e bairros da cida-
de. Págs. 4 e 5.

As obras do Aeródromo Municipal de Socorro já foram iniciadas
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TRANSPORTE

EXPEDIENTE

Transporte coletivo urbano será
implantado em Socorro

Em breve a cidade de
Socorro contará com mais
um serviço oferecido pela
atual administração que irá
trazer maior conforto para a
população e facilitar o aces-
so de todos aos serviços

Itinerário do transporte coletivo urbano
SAÍDA:
Rodoviária, seguindo

pela Rua Professor Cornélio
A. Andrade, com ponto de
parada em frente a Clínica
Odontológica, segue pela
Avenida Bernardino de
Campos, Rua Visconde do
Rio Branco, com parada em
frente à escola Narciso, pas-
sa pela Rua Cel. Fidelis
Domingues, com parada
em frente à Casa Eliane,
segue pela Rua Antônio Pe-
reira Pinto, com ponto de
parada em frente ao Ex-
presso Socorro, passa pela
Rua José B. P. Araújo, Ave-
nida XV de Agosto, com pa-
rada em frente à Drogaria
XV de Agosto, ao Supermer-
cado Big, em frente a Facul-
dade e em frente a Associ-
ação dos Funcionários Pú-
blicos, entra na Rodovia
Deputado Antonio Silva C.
Bueno, entra na Estrada

dos Sonhos, com parada na
rodoviária nova, volta pela
Rodovia Deputado Antonio
S. C. Bueno, entra na Rua
Antonio M. Filho, com ponto
em frente à antiga caixa
d’água, segue pela Rua
Andrelino de Souza Pinto,
Rua Estevão Bozola, com
parada em frente à Padaria
Vitória, segue pela Rua
Espatodeias, entra na Rua
Baiunas com parada em
frente à Escola Bela Vista,
passa pela Rua das
Acácias, Rua Djanira de C.
Marques, Rua Elizeu de S.
Pinto, Rua Pedro Patrício
Veiga, Rua Benedito Santo-
ro, Rua Otávio Zucato, com
parada em frente ao Posto
de Saúde, entra pela Rua
Juvenal S. Pinto, com para-
da em frente à Drogaria do
Jardim Araújo, segue pela
Rua Visconde do Rio Bran-
co, com parada em frente a

escola Narciso Pieroni, se-
guindo pela Rua José Conti,
Rua Professor Cornélio A.
Andrade com parada em
frente a Clínica Odontoló-
gica, segue pela Avenida
Bernardino de Campos, en-
tra na Rua Capitão Sobri-
nho, Rua Antônio Calafiori,
com parada em frente ao
Posto Esso, entra na Rua
Marechal Floriano Peixoto,
Rua General Glicério, com
parada na Padaria Sartori,
segue pela Rua Dr. Campos
Salles, Rua D. Pedro I com
parada em frente ao Hospi-
tal, passa pela Rua Joaquim
T. Toledo, com parada em
frente à Igreja da Apare-
cidinha, segue pela Rua
Padre Silvio Volpicelli, entra
pela Rua Barão de Ibitinga
com parada em frente à Pro-
moção Social, segue pela
Rua Voluntários da Pátria,
com parada em frente à

Edna Massas e ao Asilo, se-
guindo pela Avenida Brasil
com parada na bifurcação
da Linha do Trem.

RETORNO:
Avenida Brasil, Rua Vo-

luntários da Pátria, com pa-
rada no Asilo, na Edna Mas-
sas, entra na Rua João
Leonardeli com parada em
frente ao INSS, para no atu-
al terminal rodoviário, segue
pela Rua Professor Cornélio
A.  Andrade, com parada na
Clinica Odontológica, segue
pela Avenida Bernardino de
Campos, segue pela Rua
Visconde do Rio Branco
com ponto de parada na rua
Visconde do Rio Branco, se-
guindo pela Rua Cel. Fidelis
Domingues, Avenida Cel.
Germano parada no Cemi-
tério, Rua Dr. Vicente
D’Anna com parada na Igre-
ja da Vila, Rua Nicolau

Corrêa Bueno, com parada
no Campo do União, Rua
Estevam Bozola, parando
na Padaria Vitória, segue
pela Rua Belmiro D. Souza,
entra na Rodovia Deputado
Antonio S. C. Bueno, com
parada na Rodoviária Nova,
entra na Avenida XV de
Agosto, com paradas em
frente ao Centro Administra-
tivo Municipal (Prefeitura),
Supermercado Big e Droga-
ria XV de Agosto, segue pela
Rua XV de Novembro, com
parada em frente ao Centro
Cultural, R. Étore Manto-
vani, com parada em frente
à Mogiana, passa pela Rua
Gal. Glicério, com parada na
Padaria Sartori, Rua Dr.
Campos Salles, com para-
da no Palácio das Águias,
entra na Avenida Dr. Re-
bouças, terminando na Pra-
ça Rachid José Maluf, na
atual rodoviária.

públicos, o transporte coleti-
vo urbano. Esta linha se so-
mará as outras sete linhas
regulares de transporte para
a zona rural, totalizando oito
linhas de transporte coletivo
para a população.

A estimativa é que o nú-
mero de passageiros seja
de 1.100 pessoas por mês
para o transporte o urbano.
No transporte coletivo rural,
o número de usuários ficam
em torno de 12.760 por mês,

segundo a divisão municipal
de Transporte.

De acordo com o Decre-
to Nº 2687/ 2008, a tarifa do
serviço de transporte coleti-
vo urbano ficará em torno de
R$ 1,40.

O processo de licitação
Nº 71/ 2008, tipo concorrên-
cia já foi iniciado e de acor-
do com o edital, os ônibus
que irão transportar os
munícipes deverão ter no
máximo 10 anos de uso e
deverão ser renovados a
cada cinco anos.

O serviço começará de
forma gradativa, com um mi-
croônibus percorrendo a ci-
dade, com capacidade para
20 passageiros sentados.
Neste início, o itinerário parti-
rá do atual terminal rodoviá-
rio às 6h, com término das
corridas às 17h30, apenas
nos dias de semana. Em bre-
ve, o serviço será expandido
para outros horários de parti-
da ao longo do dia e com ve-
ículos de maior capacidade
para transportar os passagei-
ros. A ampliação ocorrerá de

acordo com a procura dos ci-
dadãos pelo serviço.

Assim como o itinerário,
os horários de saída e retor-
no também já estão estabe-
lecidos e serão aplicados
quando houver a ampliação.
De segunda à sexta-feira as
saídas serão às 6h, 7h40,
10h45, 12h20, 14h e 17h30,
com retorno às 7h35, 9h15,
12h20, 13h55, 15h35 e
19h05.

Além do transporte na ci-
dade, o município possui
ainda o circular da zona ru-
ral, que beneficia os bairros
Gamelão, Pinhal, Barroca
Funda, Rio do Peixe, Bairro
das Almas, Camilos, Rubins,
Moquém, Moraes, Caman-
ducaia de Cima, Martins,
Lagoa, Tamanduá, Tuncuns,
Oratório, Sertãozinho, Barão
de Ibitinga, Visconde e Agu-
do. Os horários para os iti-
nerários para a zona rural
que partem do atual terminal
rodoviário serão mantidos.

Confira abaixo o quadro
com o itinerário do transpor-
te coletivo urbano.

O atual transporte coletivo de Socorro será ampliado com a implantação de um itinerário urbano



3Socorro,  sexta-feira, 27 de junho de 2008 Jornal Oficial de Socorro
PRESTANDO CONTAS

CULTURA

Teatro, música e exposição de arte
integram o Festival de Inverno 2008

O mês de julho está re-
pleto de atividades para to-
das as idades, com as atra-
ções do Festival de Inverno
2008, promovido pela Prefei-
tura Municipal, por meio da

divisão de Cultura.
O Festival apresentará

peças de teatro e atrações
musicais variadas. As apre-
sentações serão promovidas
no Centro Cultural e Praça da

Matriz, sempre nos fins de
semana e todas as atrações
terão entrada franca.

A abertura será no dia 5,
às 15h, no Centro Cultural,
com apresentação do coral

de alunos do S.O.S. Núcleo
Educacional e da peça de
teatro “Um Jardim Japonês:
A Semente da Verdade”, en-
cenada por alunos da rede
municipal de ensino.

À noite haverá a apresen-
tação da Banda Sinfônica
União Charqueadense, às
20h30.

Confira abaixo os horári-
os e locais das atrações.

6.7, 16h,
Centro Cultural

GINÁSTICA OLÍMPICA MUNICIPAL
TEATRO DAS EMEIS

5.7, 15h,
Centro Cultural

11.7, 20h30,
Centro Cultural

PEÇA “AMORES ANTIGOS”

5.7, 20h30,
Centro Cultural

BANDA SINFÔNICA UNIÃO CHARQUEADENSE

GRUPO DE CATIRA

13.7, 16h30,
Praça da Matriz

ENCONTRO DE CORAIS

12.7, 20h30,
Centro Cultural

GRUPO DE CANTO VOZES DO ABC

12.7, 21h30,
Centro Cultural

13.7, 16h,
Praça da Matriz

CONGADA DE SÃO BENEDITO E
DIVÍNO ESPÍRITO SANTO

13.7, 20h30,
Praça da Matriz

GRUPO INSTRUMENTAL LUA NOVA

19.7, 20h30,
Centro Cultural

TEATRO “A MAGIA DA DANÇA”

20.7, 16h,
Praça da Matriz

ACADEMIA EQUIPE
SETTE

GRUPO MORENA DA FRONTEIRA

20.7, 19h,
Praça da Matriz

BANDA NAMORADEIRA

20.7, 20h, Praça da Matriz

27.7, 16h,
Praça da Matriz

ACADEMIA CORPO E
MOVIMENTO

27.7, 19h,
Praça da Matriz

CORPORAÇÃO SANTA CECÍLIA

Artes plásticas e literatura também estão
entre as opções de cultura A programação do Festival de Inverno

2008 conta com a exposição de telas da
artista plástica Telma de Souza Pinto. O
público poderá conferir os trabalhos da
artista de 5 a 27 de julho, no Centro Cul-
tural, das 14h às 17h.

Telma de Souza Pinto cursou a facul-
dade de Belas Artes, em São Paulo, e es-
tudou várias técnicas de pintura também
na Europa, onde passou 20 anos se de-
dicando às artes plásticas.

O escritor Dráuzio Leme Padilha fará
uma noite de autógrafos do livro “Além do
Último Horizonte”. O evento ocorrerá no
dia 18, sexta-feira, às 20h30, no Centro
Cultural. A obra retrata o drama de uma
família desestruturada e fragmentos da
vida de um sarcedote durante a Segunda
Guerra Mundial, na Áustria.

A exposição da artista plástica Telma de Souza Pinto poderá ser
visitada no Centro Cultural durante o mês de julho.

O escritor Dráuzio Leme Padilha irá participar de uma noite de
autógrafos do livro “Além do Último Horizonte” no dia 18, às

20h30, também no Centro Cultural.

Tela “Cidade Caos”
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SAÚDE

PSFs se destacam nas ações de prevenção

O desafio da Saúde é gerar valor
Ações educativas e de prevenção mudam os hábitos da população e reduzem a incidência de doenças

Crianças ganham escovas de dente após assistirem à palestra
educativa ministrada pela dentista da rede.

As ações de educação na área odontológica têm reduzido o
número de extrações de dentes permanentes em adultos.

As unidades do Progra-
ma de Saúde da Família
(PSF) de Socorro dão o
exemplo quando o assunto
é a prevenção. Localizadas
nos bairros do Santa Cruz,
Vila Palmira, Aparecidinha e
Oratório, as equipes das
unidades desenvolvem du-
rante todo o ano as mais di-
versas ações voltadas à
prevenção e combate de
doenças que afetam gran-
de parte da comunidade e
que podem ser controladas
com ações preventivas,
como é o caso da diabetes
e da pressão arterial. As
ações de orientação e pre-
venção se desenvolvem
sob as mais variadas for-
mas como palestras, aulas
de ginástica, fisioterapia,
teatro, esportes e terapia
ocupacional.

Com uma equipe de tra-
balho formada por um mé-
dico de saúde da família,
uma enfermeira, uma téc-
nica em enfermagem e
seis agentes comunitários,
as unidades constituem
modelos eficazes da
humanização no atendi-
mento. Pela visita dos

agentes nas residências de
sua área de cobertura, é pos-
sível detectar as principais
necessidades da comunida-
de, a partir das quais são de-
senvolvidas as atividades
preventivas.

Os resultados obtidos já
beneficiam a população e
trazem grande satisfação às
equipes da saúde: a popula-
ção está se tornando cada
vez mais saudável, o que a
médio e longo prazo irá re-
fletir inclusive na diminuição
de gastos com o setor. Por
exemplo, as aulas de alon-
gamento, fisioterapia e es-
portes diversos estão dimi-
nuindo os casos de lombal-
gia e de sedentarismo, da
mesma forma que as pales-
tras sobre diabetes e pres-
são arterial já introduzem
hábitos alimentares mais
saudáveis no cotidiano das
pessoas. O recém inaugu-
rado PSF IV, no bairro do
Oratório, realizou recente-
mente uma palestra sobre
depressão e anunciou que
introduzirá atividades de te-
rapia ocupacional para re-
verter o quadro de seus pa-
cientes.

1. Moradores da Vila Palmira
participam de campeonato es-
portivo promovido pelo PSF do
bairro.

2. O PSF III, na Aparecidinha,
promoveu o evento “Viva Saú-
de” para verificação de pres-
são arterial, teste de glicemia
e orientações diversas.

3. Pacientes participam de
sessão de fisioterapia no PSF
II, na Vila Palmira. O atendi-
mento foi estendido a outras
unidades.

4. No PSF I, no Santa Cruz, o
teatro “O Piolhão e a Sarna”
diverte e ensina a garotada.

Atividades que proporcionam
uma vida mais saudável

As gestantes que realizam o pré-natal nos postos de saúde
recebem orientações educativas e grande incentivo à amamentação

 Refletir sobre a saúde
pública e implementar estra-
tégias para melhorar a qua-
lidade dos serviços presta-
dos à comunidade sempre

foi o desafio constante para
os profissionais que traba-
lham na saúde pública do
município. Durante os anos
de gestão da atual adminis-

tração, muitos foram os in-
vestimentos que mudaram
para melhor a realidade de
Socorro: do aumento de
médicos que passaram a
atender as mais diversas
especialidades à implanta-
ção de quatro unidades do
programa de Saúde da Fa-
mília, o setor ganhou em
estrutura, equipamentos,
informatização de sistemas,
ampliação e reforma de pré-
dios e aumento na distribui-
ção de remédios. Mas nada
disto teria sentido se o obje-
tivo mais importante não fos-
se atingido – uma população
mais saudável, com mais
qualidade de vida. É neste
sentido que surgem as
ações de prevenção, capa-
zes de reduzir desde índices
de doenças sexualmente
transmissíveis a diabetes,
hipertensão, obesidade, há-
bito do fumo e tantos outros
fatores de risco que podem
levar uma pessoa a sofrer
males súbitos e irreversíveis
como infartes e acidentes
vasculares cerebrais (AVCs).

Para introduzir na popu-
lação hábitos saudáveis, as
unidades de saúde da pre-
feitura realizam durante todo

o ano as mais diversas
ações educativas, como é o
caso do tratamento dado às
gestantes durante o pré-na-
tal. Nos postos de saúde, as
gestantes recebem aulas
sobre o desenvolvimento da
gestação, a importância da
amamentação e os cuidados
com o bebê. Também no
posto de saúde central e na
UBS do Jardim Araújo, são
realizadas reuniões com pa-
cientes diabéticos que rece-
bem orientações do médico,
da enfermagem e de uma
nutricionista.

Outro ponto que alcança

destaque são as campa-
nhas de vacinação desen-
volvidas no município, que
recebem ampla divulgação e
que com freqüência supe-
ram as metas estabelecidas
pelo governo federal. Esta
atenção é dada tanto na va-
cinação obrigatória como na
de adesão espontânea,
como é o caso da vacinação
contra a gripe, ou mesmo
quando desencadeada por
uma necessidade local,
como foi o caso da vacina-
ção contra caxumba realiza-
da em algumas escolas no
primeiro semestre deste ano.

1 2

3 4
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EDUCAÇÃO

Prefeitura consolida plano de carreira
para o magistério
       Professor valorizado ensina melhor

Escolas superam
avaliação do Ministério
da Educação

Uma avaliação realizada
pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira
(Inep), vinculado ao Ministé-
rio da Educação (MEC) e
divulgada no sábado (21),
apontou um índice de apro-
veitamento de estudo das
escolas municipais de So-
corro acima da média esta-

belecida pelo governo fede-
ral. Na avaliação, as esco-
las municipais obtiveram no
Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb
2007) a pontuação 5,2, en-
quanto que a meta de de-
sempenho projetada para
2007 era de 4,7. O resultado
supera inclusive a projeção
de 2009 estipulada em 5,0,

e coloca em destaque o en-
sino promovido pela rede
pública municipal em Socor-
ro.

O Ideb é um indicador de
qualidade educacional que
cruza o índice de aprovação
dos alunos com as notas
obtidas na avaliação especí-
fica de português e mate-
mática aplicada nos estu-
dantes. Ou seja, o índice
combina informações de
desempenho geradas pelo
Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb)
com informações sobre ren-
dimento escolar (aprova-

ção), que são coletadas pelo
Censo da Educação Básica.
Esse indicador aponta o de-
sempenho dos estudantes
no final de cada etapa da
educação básica, no caso
da rede municipal, no 5º ano
do ensino fundamental.

O Saeb 2007 avaliou nos
alunos as habilidades em lín-
gua portuguesa e matemáti-
ca. Sua aplicação, realizada
entre 5 e 20 de novembro
nas escolas públicas de en-
sino fundamental localiza-
das em área urbana  rece-
beu o nome de Prova Brasil.
Já nas escolas rurais o Saeb

foi aplicado de forma amos-
tral.

O Ideb expressa, em nú-
meros, os resultados mais
importantes da educação:
aprendizagem e fluxo. É a
ferramenta para acompa-
nhamento das metas de
qualidade do Plano de De-
senvolvimento da Educação
(PDE) para a educação bá-
sica. Esse plano estabelece,
como meta, que em 2021, o
Ideb do Brasil seja 6,0 –
média que corresponde à
qualidade de um sistema
educacional típico dos paí-
ses desenvolvidos.

O ano de 2008 trouxe para
os profissionais do ensino a
consolidação de uma das
mais importantes conquis-
tas para quem se dedica a
contribuir na formação das
futuras gerações: a carreira
do professor.

Criado na primeira gestão
da atual equipe administrati-
va pela lei nº 56/ 2001, a car-
reira do magistério ganhou
projeção com o aumento do
quadro de professores, efe-
tuado pela realização dos
concursos públicos nos
anos de 2002, 2005 e 2007.
Com a ampliação da estru-
tura escolar, a municipa-
lidade conta atualmente com
270 professores contratados
pelo regime de C.L.T., o que
significou um aumento de
quatro vezes e meia o nú-
mero de professores do
quadro desde o início de
2001, quando era constituí-
do por 60 profissionais.

De acordo com o plano
de carreira instituído, a jor-
nada do professor de 20h
semanais passou para 30
horas semanais, sendo 25h
em sala de aula e 5h de
HTPC – Hora de Trabalho
Pedagógico Coletivo. Além
da possibilidade de cresci-
mento profissional como
professor coordenador, dire-
tor de escola e supervisor de
ensino; da realização cons-
tante de cursos e treinamen-
tos; os professores tiveram

um aumento significativo no
piso salarial: de R$ 481,93,
no início de 2001, para R$
948,15 em 2008. Motivado e
valorizado pela administra-
ção municipal, o professor
vem se dedicando cada vez
mais à sua missão, e quem
ganha com isto é a popula-
ção de Socorro.

Ampliações dão proje-
ção ao ensino – A área da
educação passou por diver-
sas reformulações que de-
ram a projeção necessária
para responder às deman-
das do município. Em 2005,
com o fechamento pelo Es-
tado das classes multise-
riadas na zona rural, a pre-
feitura, que já tinha sob sua
responsabilidade as EMEFs
do Pinhal e Barão de Ibitinga,
assumiu as demais escolas
da zona rural. Esta situação
levou a administração a efe-
tivar a municipalização do
ensino de 1ª a 4ª séries da
zona urbana em agosto de
2005, incluindo as EMEFs
Cel. Olímpio Gonçalves dos
Reis, Profa. Benedicta Ge-
ralda de Souza Barbosa,
Prof. Eduardo Rodrigues de
Carvalho e Profa. Esther de
Camargo Toledo Teixeira.

Acompanhando a deter-
minação do Ministério da
Educação, em 2007 foi ado-
tado pela municipalidade o
ensino fundamental de 9
anos. A inclusão do ensino

fundamental
do 1º ao 5º
ano se deu
pela anteci-
pação da en-
trada do alu-
no na 1ª série
do ensino
fundamental,
que passou
dos 7 anos
para os 6
anos de ida-
de.

O aumen-
to na estrutu-
ra da educa-
ção munici-
pal desde
2001 ainda
percorreu vá-
rias frentes: o
número de
classes pas-
sou de 61
para 205; fo-
ram cons-
truídas 45
salas de aula
e inaugura-
das a creche
Betânia e o
Centro Muni-
cipal de Ensi-
no Integral
(CEMEI); a
EMEF Profa. Esther de Ca-
margo Toledo Teixeira pas-
sou a ministrar o ensino fun-
damental em período inte-
gral; os monitores das cre-
ches foram capacitados
com curso de magistério e

passaram para o emprego
de professores auxiliares de
educação infantil; foram im-
plantadas aulas de educação
física, educação artística e
inglês nas escolas da zona
urbana e rural; os cursos

profissionalizantes foram
ampliados e introduzidos os
cursos de informática e pa-
nificação na grade curricular
dos alunos do curso de Edu-
cação para Jovens e Adultos
(EJA).
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SEGURANÇA PÚBLICA

Índices comprovam o aumento da
segurança pública em Socorro

Confira os investimentos realizados pela Prefeitura que fazem a
diferença no trabalho da Guarda Civil Municipal de Socorro:

- aquisição de sistema de rádio-comunicação moderno, com
repetidora de alcance regional e legalizado junto à Anatel.
- implantação do atendimento telefônico gratuito pelo número 192
para ocorrências, solicitação de ambulância em casos de emer-
gência e denúncias anônimas.
- implantação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), para reali-
zação de rondas programadas na zona urbana e rural.
- reforço no sistema de segurança de toda a cidade, incluindo
rondas em pontos fixos, o que proporciona maior segurança e

tranqüilidade para comerciantes, empresários, população
e visitantes.
- ampliação da frota de veículos da GCM, que agora conta
com três automóveis, três motos, uma caminhonete e uma
ambulância.
- construção da nova sede da Guarda Municipal e
informatização dos sistemas.
- realização de concursos públicos em 2002, 2005 e 2007.

A cidade de Socorro vem
atingindo nos últimos anos
importantes conquistas na
área da segurança pública.
De acordo com os dados da
Secretaria de Segurança
Pública do
Estado de
São Paulo,
apenas nos
três últimos
anos o núme-
ro de veículos
roubados e
furtados em
Socorro caiu
59% e o nú-
mero de ocor-
rências com
furtos diver-
sos sofreu
uma queda de
42%. Em re-
lação a 2007,
o primeiro tri-
mestre deste ano registrou
uma queda ainda maior – de
80% na incidência de furtos
e roubos de veículos e de
60% nas ocorrências de rou-
bos diversos (vide gráficos).
A queda da criminalidade é
resultado do trabalho desen-
volvido com seriedade pelos
organismos de segurança
pública que atuam no muni-
cípio, incluindo as importan-
tes ações realizadas pela
Guarda Civil Municipal de So-
corro.

Criada há mais de 23
anos, a GCM conta atual-
mente com 44 guardas mu-
nicipais, dentre os quais oito
são mulheres. Para preser-
var a ordem pública, a segu-
rança do patrimônio e o bem-
estar dos cidadãos, a GCM
atende os mais diversos
chamados, que vão do
transporte de pessoas doen-
tes com dificuldade de loco-

moção ao resgate de aciden-
tados, ocorrências de rou-
bos, furtos, depredação, trá-
fico de entorpecentes e ca-
sos de incêndio. Além disso,
a CGM realiza policiamento

em eventos, ações de apoio
a demais órgãos públicos,
segurança patrimonial,
acompanhamento de saída
escolar, rondas ostensivas e

preventivas, controle do
trânsito e fiscalização de ve-
ículos. Estas e muitas ou-
tras ações contam com os
investimentos da administra-
ção municipal, que mantém

profissionais
treinados e
que se desta-
cam pela cora-
gem e versati-
lidade no aten-
dimento à po-
pulação so-
corrense.

Ações con-
juntas – A
sinergia de tra-
balho que pre-
valece no en-
t e n d i m e n t o
das autorida-
des de coman-
do dos órgãos

de segurança pública atuan-
tes no município – Guarda
Civil Municipal, Polícia Civil e
Polícia Militar – é um fator
determinante para a queda
dos índices de criminalidade.
Periodicamente estes ór-
gãos desenvolvem ações
conjuntas como blitze de
trânsito, mandatos de bus-
ca e apreensão e cumpri-
mento de prisões.

 De acordo com o dele-
gado José Carlos de Assis
Gonçalves, as operações
conjuntas são desenca-
deadas com a finalidade de
reduzir o delito de maior in-
cidência em determinado
período. As ações ostensi-
vas e preventivas têm apre-
sentado cada vez mais re-
sultados, pela reunião das
forças com o único objeti-
vo: o de proteger o maior
bem do município, seus ci-
dadãos.

Blitz realizada pela CGM em conjunto com a Polícia Civil: ações
de fiscalização reduzem a criminalidade no município

Da apreensão de entorpecen-
tes ao comércio irregular de
animais silvestres, a GCM

desmonta quadrilhas e reduz a
criminalidade no município

Nos acidentes de trânsito, a GCM atua em conjunto com a PM, além
de realizar com agilidade o transporte das vítimas por ambulância


