


rEdi torial
Disque-Denúncia

Uma arma contra a violência

Diante do lamentável quadro de insegurança,

que vivemos em todo o país, só nos resta, além da

polícia na rua, uma atitude ligar para o Disque-

Denúncia, uma Central de Atendimento que fun-

ciona 24 horas por dia, criada pelo Instituto São

Paulo, em parceria com o Governo do Estado, contra

a violência"em apoio ao trabalho da Polícia.

Desde a sua implantação em todo o Estado,

aproximadamente 100 casos foram bem- sucedidos,

incluindo seqüestros e tráfico de drogas, contando

com a denúncia feita pela população Afinal, todos

nós somos responsáveis por tudo àquilo que vemos e

ouvimos. Nós e nossas famílias corremos perigo de

vida em qualquer lugar e a qualquer momento e cla-

mamos por segurança

A insegurança que sofremos hoje é resultado da

desatenção às causas sociais; do sistema carcerário e

penitenciário; do não cumprimento às Leis, entre

outros. Alguns culpam o governo; outros o desem-

prego; outros a falta d~ educação e de projetos so-
ciais; a desigualdade, enfim.

Mas, qual seria a parcela da sociedade responsá-

vel pelo bairro, cidade e país que hOje vive acuada e

amedrontada, trancada por grades, muros e rodeada

por câmeras? A resposta é ajudar os órgãos de segu-

rança, através do Disque-Denúncia, pois seja qual for

o motivo que nos faz calar, não existe mais' Pode não

ser a solução ainda, mas devemos tentar.

Esta é a forma mais discreta e segura de colabo-

ração junto às entidades de Segurança Pública Faça

sua parte DENUNCIEI. Telefone: 0800-156315
A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.

Mário Lopes
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IIAiude a vigiar seu viz.inho"

o Centro Empresarial

Tamboré, numa iniciativa pre-

ventiva, criou entre os asso-

ciados do Tamboré, um pro-

cedimento solidário de con-

tatos telefônicos periódicos.

As recomendações são "a

cada 30 minutos, comu-

nique-se com pelo menos

três de seus vizinhos mais

próximos, certificando-se de

que tudo está bem e sem
problemas, podendo ser es-

tabelecida uma senha No

caso de qualquer dúvida,

suspeita ou falta de comuni-

cação, avise imediatamente a

SEGURANÇA DA SOCET

pelo telefone: 4195-61 11,
que verificará, no local o que

. está acontecendo para tomar

as providências necessárias. A

sugestão para àqueles que

não tem um sistema de

segurança inteligente através

de sensores, botões de pâni-

co, câmeras de vídeo e rnoní-

toramento externo 24 horas,

é de providenciarem algo

neste sentido, compatível

com a empresa. Deve-se

avaliar também a qualidade e

o nível de eficiência dos segu-

ranças e porteiros, em alguns

casos, despreparados para

exercerem essas funções "Ê
muito importante estarmos

alertas e solidários para evitar

que sejamos a próxima víti-

ma" diz a circular de n0004/02

datada de 25 de Janeiro de

2002, distribuídas entre as 90

empresas instaladas, assina-

da pelo Vice-presidente da

SOCET Heitor de Piratininga

Fumis, contendo ainda um

adesivo com o telefone da

SOCET

Namorar dentro do carro pode
ser um risco

As autoridades advertem

quanto aos riscos de se

namorar dentro do carro Há

vários registros de casais que

foram vítimas de diversos

tipos de violência, como sexual

ou assaltos relâmpagos (as

pessoas são levadas e obrigadas a

sacar dinheiro dos caixas eletrônicos),

quando estavam namorando no carro
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Visita ao prefeito rende
providências para a região.-

Av. Fernando C. Serq. Coimbra - Jubran Leonardo R. Cu';iha, Mário Lopes. Gil Arantes, Oswaldo Silva Av. Fernando C. Serq. Coimbra - Jubran

Em dezembro passado, a Diretoria do Conseg

Alphaville/Tamboré, em visita ao prefeito de Barueri,
Gilberto Gil Macedo Arantes, reivindicou as seguintes

providências
Para os postos da Guarda Civil Municipal Avenida

Andrômeda, AI Rio Negro, saída para capital, Mackenzie,

Avenida Ceci, Alameda Araguaia com Mutinga, Avenida
Piracema, Posto de Carapicuiba· (Davene), Alameda

Tocantins, providências quanto a localização, coberturas

adequadas, instalações e funcionamento, identificação
adequada e manutenção Além de semáforo adequado
e guard-rail para Avenida Alphaville, construção de uma

baia para ônibus na Avenida Piracema; construção de
uma rotatória em frente ao Residencial Zero; recapea-
mento da Avenida Fernando César Cerqueira Coimbra,
em frente ao Café Pelé, (caminho alternativo); revisão na

regulamentação de algumas vias de Alphaville e Tam-
boré, onde constam velocidades de 30 e 40 km/h

Segundo o prefeito Gil Arantes, "as obras na Avenida

Andrômeda e Avenida Alphaville, estão com início previs-
to para março de 2002. Outras solicitações citadas serão
adaptadas ao projeto original para o local". Quanto aos
postos da Guarda Civil, o prefeito solicitou uma lista dos

locais e suas necessidades para a tomada de providên-
cias. Para o recapeamento da Av. Fernando César, um

ofício verificando a responsabilidade da obra, foi enca-
minhado à Viaoeste pela Prefeitura, e segundo o

Secretário de Projetos e Construções, José Tadeu da Silva,

o processo está em fase de licitação.
A solicitação de rotatória em frente ao Res Zero e su-

gestão de baia para ônibus na Avenida Piracema será

inclusa ao projeto para o local. No caso da regulamen-
tação das vias, segundo Gil Arantes, "as velocidades de
30 e 40 km/h, foram aplicadas com base no Código de
Trânsito Brasileiro, pelo Sr José Orlando Alvarez, respon-

sável pelo Demutran", disse o prefeito

Análise das Ocorrências
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por Leonardo Rodrigues da Cunha

Graças ao esforço conjugado das entidades públicas

e privadas de segurança, atuando em Alphaville e
Tamboré, o nível de ocorrências registradas, embora
mostre flutuação mensal, não indica tendência de
aumento de violência, em contraste com as graves
estatísticas do Estado e do país

O trânsito continua sendo o maior causador de pre-

juízos e vítimas, com aproximadamente oito pessoas
feridas mensalmente,' na grande maioria, motociclistas

A morte de dois policiais, pelo seqüestrador do
empresário Silvio Santos, rompeu a seqüência de quase
uma década, sem homicídios em Alphaville







9° Congresso de
Conseg's e ARARAS
Em 30 de novembro a 02 de dezembro passado,

aconteceu em Araras, interior de São Paulo, o 9°
Congresso dos Conseg's, o maior e mais impOrtante
evento, realizado nos 16 anos de CONSEG,e que contou
com a presença de milhares de pessoas,entre membros
natos, efetivos de CONSEG'sde todo o paíse autoridades
para apresentar novas propostas à Secretaria de
Segurança Pública

Os trabalhos se iniciaram com pronunciamento de
autoridades como Wa/terFeldman, que enfatlzou em seu
discurso que "nada é mais importante na Segurança
Pública do que a participação da comunidade". Parao do
ex-Secretário Estadual da Segurança Pública, Marcos
Vinicius Petre/uzzi"Um povo que não confia na Políciae
uma Políciaque não confia no povo, é um caminho aber-
to para a violência", disse, agradecendo a participação
dos CONSEG's que, segundo ele, tentam melhorar e
corrigir as necessidadesdas comunidades. "O trabalho é
grande, mas a vontade de mudar é ainda maior', concluiu
Petre/uzzi Participou ainda, a conferencista da Police
Foundation da cidade de Nova lorque. Sra. Pámeia
De/aney que falou sobre "Participação Comunitária e
Cidadania".

O resultado dos trabalhos constam na "Carta de
Araras", documento elaborado pelos congressistas,
entregue a Coordenadoria dos Conseg's com os
seguintes tópicos criação de Câmaras Setoriais de
CONSEG's; revisão e atualização do regulamento dos
CONSEG's; criação e implantação de núcleos de ação
local; operação de recursos financeiros; infra-estrutura
urbana como fatores de prevenção de crimese acidentes,
entre outros. A Região Oeste foi representada por
lideranças e membros dos CONSEG's de Jandira,
A/phaville/Tamboré, Barueri - Centro, Cotia e Itapevi

Novo Distrito Policial
para Barueri

do mesmo, nós alugaremos um
prédio ou construiremos, con-
forme os padrões da Secretariade
Segurança Estadual O Estado
entra, portanto, com o pessoal
especializado delegado, escrivão
e investigador, que trabalharão
em sistema de 24 horas. Os
demais funcionários ficarão por
conta da prefeitura Com isso,
diminuiremos em mais da metade
o número de ocorrências policiais
na Delegacia de PolíciaCentral de
Barueri", declarou o prefeito. O

O Governador Geraldo
Alckmin recebeu em 15 dejaneiro
passado, o Prefeito de Barueri,
Gilberto Gil Macedo Arantes; o
Chefe da Casa Civil, deputado
João Caramez; o vereador de
Barueri e Presidente do CONSEG
de Alphaville/Tamboré, Mário
Lopes e o Secretário Municipal,
Carlos Zicardi, para discutirem,
entre outros assuntes. sobre a
instalação de mais um Distrito
Policialem Barueri.

Segundo matéria do jornal

"Cidade de Barueri", -::::~~~~~~-:::::::=
o prefeito afirmou:
"Há muito tempo,
Barueri havia solici-
tado a instalação de
três Distritos Policiais
na cidade. Um no
bairro do Engenho
Novo, outro no Par-
que Imperial! Jardim
Mutinga e Jardim Si/-
veira. Este pedido João Caramez, Mário Lopes. Geraldo Alck min e Gil Arantes

havia sido negado pela Secretaria Governador também foi questio-
de Segurança Pública. Este mes- nado quanto a necessidade de
mo pedido, eu levei ao gover- reforço do policiamento nas ruas e
nado r e ele me garantiu que pelo respondeu: "com a previsão de
menos um Distrito será liberado contratação de 4 mil guardas de
ainda este ano para Barueri Foi aí presídios, os atuais Policiais
que escolhemos o Distrito do Militares que exercem esta função
Jardim Silveira, por ser o mais po- irão para as ruas, o que significa
puloso. hOJecom cerca de 50% reforço nos Batalhões instalados
da população da cidade", explicou nos municípios do Estado", fina-
Gil Arantes, comentando ainda liza A/ckmin.
que, o assunto deverá ser discuti- Em breve, deverá ser inaugu-
do em uma próxima reunião com rada a sede própria da I a
O governador A/ckmin e o novo Companhia do 20° Batalhão da
Secretário da Segurança Pública, Polícia Militar Metropolitana
Saulo de Castro Abreu Filho, (Jardim Si/veira), melhorando a
"Instalaremos este Distrito em segurança daquela região, infor-
forma de parceria Dependendo mou o Depto. de Comunicação
de quando for publicada a criação da Prefeitura de Barueri



~ ~
~ ~'iwnteceII ~~I Alerta c:ieral comprova eficiência
~~~.j A rede de rádio do Alerta Geral ~ acionada em 29 de "Barueri vem se tornando um exemplo neste sentido,
~~ezembro passado, com a informa@o de um sequestro pois aqui trabalham Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil~I'" elâmpago com duas vítimas, Oco[[oQl'em Carapicuíba Municipal e entidades de Segurança Particular em sincronis--B-/ OS ladrões fugiram em direçã ~ Alphaville, passaram mo", comenta o Dr André Gabriel B Urbini, Delegado

~

~~or uma das viaturas da Guarda unicipal que, identificou Assistente da Delegacia de Barueri Em reunião do CONSEG'I' ~eículo, acionou o Alerta Geral e obteve reforço da Polícia Alphaville Tamboré, o Diretor Social, Sr Gustavo Godet

~

.)" ,ílitar e segurança da SACIE. Na tentativa de fuga, os comentou, "estas ocorrências comprovam a eficiência do

~~~:'.~' salta.ntes atiraram; um deles, foi atingido por um disparo Sistema Alerta Geral para a segurança da região" disse o
~da polícia e socorrido imediatamente, sendo levado ao Diretor
~~.~". Hospital Sanatorinhos (Carapicuiba), vindo a falecer poste-
~~'./ ríormente. O outro assaltante se rendeu, foi encaminhado à'1 Delegacia de Polícia e preso em flagrante delito,
~ Mais uma ação de êxito que contou com o sistema
~ ;Ierta Geral - SIStema de Comunicação via rádio que

Pf// a carentesV No dia 23 de dezembro a chegada do Papal Noel.
~'passado, a J a Cla do 20° na vl~l!~ra Base Cornorutána
W' BPM/M realizou no Parque MÓ~~
~ dos Camargos, rua Zélia, em ~comunldade par-
~ Barueri, em frente ao Posto tlClQ0 ~os sorteios, recebeu

Policial, um evento comu- brind~ Jogos, bicicletas ef/ nitário, onde foram distribuí- um Jf4;Ko de quarto infantil,
~,.' dos brindes e brinquedos doadl por comerciantes
#,#para aproximadamente três 10Cai2i~
',l~'mil crianças A J a Cia do 20° BPM/M
~~rJ Das J J às 17 horas, os vem realizando sistematica-
tT~ políoaís distribuíram doces e mente este evento em
(/,f pipocas, animados por Barueri, com apoio da

~~~~/~/atr'presen,tJ>all<CçõseEJ'_S'_"mUSicaiS, até comunidade, sob a coorde-'#'#.. _ nação do I° Tenente da PM
Hipólita e Cabo PM Dibe, a

partiQipação voluntária de
,'os soldados da

"I' .• mpanhia, visando
:. fortalecimento dos

Hl~~llaços entre comu-
'ri,.,,,:,,., nidade e policia-

1(1~~~fqmento. O telefone
da Ia Cia do 20°
BPM/M é

4198·5473.

Acidente com [eep
fere duas pessoas

Na conrluênda entre as Avenidas Paiol

Velho com a Mackenzie, em 26 de janeiro

passado, 16h35, quarta-feira, um veículo

Jeep vermelho, se chocou contra o

poste, que acabou caindo sobre o veícu-

lo, deixando seus ocupantes presos nas fer-

ragens

A segurança do Residencial Zero pre-

senciou o acidente e acionou a segurança da

SACIE-Sociedade Alphaville Centro Industrial

e Empresarial que, no local e diante da

gravidade do acidente, acionou o Alerta

Geral. As vítimas, jeepeiros participantes

de trilhas, foram retiradas das ferragens

pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e

removidas para o Hospital das Clínicas pelo

helicóptero Águia I da Polícia Militar.

O Residencial Zero já solicitou através do

CONSEG e de circular n° DEX-I23 de 29 de

janeiro passado, à Prefeitura Municipal,

uma rotatória ou outra medida para solu-
"cionar a necessidade viária no local

Segundo o prefeito Gil Arantes, "estão

sendo levantadas as necessidades do

local, através de um projeto da Prefeitura,

em resposta a reivindicação", concluiu. O

CONSEG, diante da cópia da circular citada e

da solicitação verbal da presidência do

Residencial Zero, em reunião ordinána do

Conselho de Segurança, emitiu um

requerimento reiterando a solicitação



Telefones de
Emergência

Mantenha sempre a mão

Bombeiros: 193 (emergência) ou 4195-0929/ 30 Postos de Bombeiros de Barueri.
· Condomfnlo Centro Comercial de AJphaville - Segurança: 4 I 9 I -2 154.

Delegacia de Polícia Civil de Barueri: 4198-1476.
· Demutran: 4194-2100.

Guarda Civil Municipal de Barueri: 1532 e 4198-8077/3205.
· POlfda Militar: 190 (Nadona/) ou 4 I 9 I - 1270 (Alphaville) e 4 I 9 I -4928 (Tamboré).

Polícia Rodoviária: 4198-4366.
· SACIE - Depto. de Segurança de AJphavllle: 419 I -2300.

SOCEf - Segurança: 4195-6111.
· Shopplng Tamboré: 4689-6500.

Residencial Zero: 4191-3121/3191/3616.
Resldendal Um: 4191-1921.
Residencial Fazenda Tamboré Um: 4191-3067.

o próprio nome já diz -
"EMERGÊNCIA". Nunca se sabe

quando vamos precisar Na dúvida,
mantenha-os sempre a mão.

Esta edição traz o adesivo

"CONSEG Emergência", com a

relação dos principais telefones de
emergência, nacionais e locais, para

agilizar a solicitação de socorro em

situações de risco. Relacionados tam-

bém estão os telefones das entidades
que integram o sistema "Alerta Geral",
criado pelo Esquadrão Alphaville, que

congrega e aoona todos os órgãos
de Segurança Pública e Privada, em

caso de ocorrências.

Informações sobre: turismo, lazer, condições de tráfego, além de dicas para viagem.

www.saopaulo.sp.gov.br
Informações sobre multas, pedágio e condições de tráfego.

www.ecovias.com.br
Condições de trânsito no sistema Anchieta/lmigrantes.

www.seguranca.sp.gov.br
Lavra Boletins de Ocorrência (B.O) diretamente pela Internet. Pesquisa sobre veícu-

los roubados, pessoas desaparecidas e procuradas.

www.polmil.sp.gov.br
Lavra boletins de ocorrência (B.o/, dicas de segurança e notícias.


