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 ■ guarda municipal

guardas municipais recebem novos uniformes

A Prefeitura entregou novos uniformes para 
a Guarda Municipal de São Carlos (GM). O 
ato celebrou o Dia da Guarda Municipal, que 
é comemorado no dia 10 de outubro.
O conjunto de uniformes é composto por 
bota, cobertura, camisa, calça, entre outros 
acessórios. Também foram entregues os 
coletes à prova de bala e o kit de gás pimenta.
Hoje, a Guarda Municipal tem 112 
componentes e 73 que estão em processo 
de formação. Os novos guardas concluem 
o curso no dia 8 de novembro. A Guarda 
atua na defesa do patrimônio público, 
apoio em ocorrências policiais, de trânsito, 

Defesa Civil, Ronda Escolar e orientação 
à população. Realiza trabalho nas escolas 
com a campanha “Sem Cerol é Mais Legal”.
A corporação de São Carlos conta hoje 
com 12 viaturas e 16 motocicletas todas 
caracterizadas e equipadas. 

Videomonitoramento – A Guarda 
Municipal terá um papel de destaque na 
Central de Videomonitoramento, que vai 
ser instalada na sede da corporação. Os 
guardas municipais serão os responsáveis 
pelo monitoramento das câmeras e isso 
vai ajudar as polícias Militar e Civil, Corpo 

de Bombeiros, Defesa Civil e trânsito na 
atuação em São Carlos.
A empresa Power Sistems venceu a licitação 
e prepara a instalação dos equipamentos. 
Os recursos são do governo federal e é fruto 
da conquista da Prefeitura de São Carlos, 
que conseguiu colocar o município no 
Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (Pronasci) no ano passado. 
O Pronasci assegura mais investimentos em 
segurança pública.
Na mesma solenidade, a Prefeitura nomeou 
a primeira mulher na função de inspetor da 
Guarda Municipal – Liliane Teixeira Soares. 

Fábio Taconelli/PMSC
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LICITAÇÕES

ERRATA – Pregão Eletrônico nº 047/2011 - Processo n. º 
5186/2011 – Na publicação de 11/10/11 onde se lê: “referente 
ao Pregão Eletrônico nº 042/2011” leia-se: “referente ao 
Pregão Eletrônico nº 047/2011”.

COMUNICADO - Por ordem do Senhor PRESIDENTE DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, COMUNICO 
a SUSPENSÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
009/2011, em razão de determinação do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo no processo TC-33519/026/11. São 
Carlos, 11 de outubro de 2011. Fulvia Cappello - Presidente 
Ad Hoc

São Carlos capacitou 220 professores inscritos 
no Projeto “A Cidade em Defesa da Vida” 
realizado pelo Instituto Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa, curso que a Prefeitura fez 
com base no curso de capacitação do Hospital 
Sírio Libanês das 4 cidades participantes 
do projeto - São Carlos (SP), Itanhaém (SP) 
e Maringá e Londrina (PR). O Projeto foi 

organizado e acordado com o Ministério da 
Saúde e gestores do Sistema Único de Saúde.
No treinamento, feito por docentes do Hospital 
Sírio-Libanês, entre palestras, aulas práticas, 
teóricas os professores receberam orientações de 
socorro às vítimas de parada cardiorrespiratória 
súbita e acidente vascular cerebral (AVC). 
Entre os temas abordados estiveram a parada 

cardíaca, infarto agudo do miocárdio, derrame 
e outras situações de emergência. 
O conhecimento e as técnicas de socorro 
também serão repassados aos alunos de 7ª, 
8ª séries do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, com idade entre 12 e 17 anos para 
abordagem da vítima de PCR súbita, IAM e 
AVC. Em uma próxima etapa a Prefeitura vai 
organizar a “Maratona em Defesa da Vida” 
que pretende capacitar 25% da população 
de São Carlos, ou seja, 53.239 pessoas.

Outra etapa – Além dos professores, alunos e 
a população numa primeira etapa, já haviam 
sido capacitados 201 profissionais de saúde 
via projeto de extensão da Prefeitura, além 
de outros 425 profissionais pelo Hospital 
Sírio-Libanês, entre auxiliares e técnicos 
de enfermagem, agentes comunitários de 
saúde, médicos e enfermeiros que receberam 
capacitação do Suporte Avançado em 
Cardiologia (ACLS) e Suporte Avançado em 
Pediatria (PALS) das unidades de saúde da 
Rede Municipal, SMU, UTI e UCO da Santa Casa, 
Hospital-Escola, além de condutores do SAMU 
capacitados em Suporte Básico de Vida (BLS). 
Na época os certificados foram feitos pela 
Escola Municipal de Governo, coordenada pela 
Fundação Educacional de São Carlos.

cidade em defesa da Vida capacita 220 professores
Manoel Virginio/PMSC
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