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DICAS DE SEGURANÇA

Não converse com estranhos;

Fique atento com pessoas estranhas;

Esteja alerta ao entrar em casa, olhe ao redor;

Recuse balas, doces ou qualquer coisa de pessoas
desconhecidas;

Não aceite carona de estranhos;

Fique atento a veículos que passem (sem explicação), por
diversas vezes, em frente a sua escola, rua ou bairro, acione a
Guarda Municipal ligue ou informando dados do
veículo ou pessoas;

Procure andar por ruas movimentadas e iluminadas;

Permaneça na sala de aula até o seu término;

Após as aulas, não fique ao redor da escola;

Avise sempre o responsável (papai e mamãe) onde você está
ou para onde vai;

Ao sair da escola, vá direto para casa, alguém o espera;

Em caso de perigo ou problema, procure um guarda municipal
ou ligue ou , informando o local, onde está e o que
aconteceu;

Em caso de assalto (roubo), e tome cuidado com
movimentos bruscos. Fique calmo!

Nunca passe trote, pois estará prejudicando a si mesmo!

Cuide da sua escola, não quebrando, nem pichando!

Evite bebidas alcoólicas, cigarros e drogas;

Não dê seu telefone ou endereço a quem você não conhece!

No caso de estar sendo seguido (a), não grite “socorro” e sim
“fogo”. O grito de socorro, em geral, as pessoas fogem e de
fogo não.

Viva em paz e cultive o amor.

Colabore com os seusAnjos da Guarda!

1532 153
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nunca reaja

TODOS CONTRA A VIOLÊNCIA!

DISQUE GUARDA:

153 OU 1532
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COMO SOLICITAR?

É só enviar um ofício à Secretaria
Municipal de Cooperação nos Assuntos
de Segurança Pública (SMCASP),
endereçado ao Sr. Secretár io ,
solicitando o
em sua unidade.

Para maiores informações procure uma
base da Guarda Municipal ou ligue:

ou
(19)

3289-9483 3294-4600 (SMCASP).

Projeto Integração - PROIN

4º - A seguir acontece a apresentação de fantoches
para EMEIs e CEMEIs incutindo valores positivos,
cidadania, respeito e limites.

5º - São realizadas palestras a partir das 4ª séries,
turma por turma, levando valores positivos,
respeito, melhoria de conduta, com o objetivo de
diminuir o clima de violência da escola e da
comunidade.

6º - Como encerramento é feita, de acordo com
cada escola, uma gincana cultural envolvendo toda
a unidade.

7º - Posteriormente, a equipe manterá contatos
com a direção com o intuito de identificar mudanças
positivas no comportamento do universo
trabalhado.

TELEFONES ÚTEIS

GM: 153 OU 1532GM: 153 OU 1532

24 HORAS24 HORAS

DISK DENÚNCIA:DISK DENÚNCIA:

3236-3040

Prefeitura de Campinas ..... 2116-0555 ou 156

PROCON....................................... 2116-1000

CAPSAD (Centro de Atenção Psico-social de
Álcool e Drogas).........236-5593 ou 3233-3969

CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher)...................................... 3521-9333

SOS/Violência Doméstica............... 3236-1516
................................................... ou 3232-1544

CMPCA (Centro Municipal de Proteção à
Criança e a Adolescência).............. 3241-8862
................................................... ou 3242-9343

Conselho Tutelar............................ 3236-2349

Poupa Tempo.......................... 0800-772-3633

DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) das
9 às 18h de segunda a sexta-feira..3242 -7762

SAMU ....................................................... 192

Resgate/Bombeiros................................... 193

Polícia Militar ............................................ 190

SANASA ...................................0800-772-1195

CPFL.......................................... 0800-101010

Disk Trânsito e Transporte............ 3232-1517

Defesa Civil................................... 3272-0060

PROIN - PROJETO INTEGRAÇÃO

VENHA PARTICIPAR!!!

A conhece de perto o atual
estado de insegurança por que atravessa toda a
sociedade.

Entendendo que a prevenção é o melhor
caminho contra a violência, desenvolveu-se o

, com o
objetivo de concientizar todos os segmentos da
sociedade com palestras educativas, unindo
pais, educadores, alunos, comércio, indústria,
associações e você na prevenção como
combate à violência.

Guarda Municipal

PROIN - PROJETO INTEGRAÇÃO

COMO O PROIN ATUA?

1º - Após a solicitação da equipe é feito contato
com a direção para sondagem e apresentação
da metodologia dos trabalhos.

2º - Inicia-se o circuito de palestras com os
educadores.

3º São realizadas palestras com os pais,
abordando a relação pais e filhos como caminho
de redução de violência.


