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o CONSEG A/phavil/e/
Tamboré de Barueri, através
do seu Presidente, abaixo
assinado, vem pelo presen-
te, em cumprimento à deli-
beração tomada por unani-
midade em reunião plenária
realizada em 28 de agosto
passado, manifestar a Vossa
Excelência a nossa solida-
riedade, devido. às críticas
feitas recentemente por ór-
gãos ligados ao Movimento
Nacional dos Direitos Huma-
nos, por sua atuação a
frente da Secretaria da Se-
gurança Pública.

De fato, como órgão que
congrega todos os segmen-
tos da sociedade civil desta
comunidade, nas ações liga-
das às questões da Segu-
rança Pública, acompanha-
mos os esforços que têm si-
do feitos por Vossa Excelên-
cia na resolução dos graves
problemas de segurança e
reconhecemos os benéficos
resultados obtidos no com-
bate à criminalidade, princi-
palmente como resultado de
sua firme atuação a frente da
Secretaria da Segurança Pú-
blica e do apoio que tem
sido dado à Polícia Civil e
Militar do Estado.

A- sociedade civil entende
que, nosso país precisa de
leis mais severas para en-
frentar o aumento da crimi-
nalidade e do tráfico de dro-
gas, com a conseqüente di-
minuição da impunidade, ao
lado de outras medidas, de
caráter social e econômico.
A atuação de Vossa Excelên-
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cia a frente da Se-
cretaria da Segu-
rança Pública tem
preenchido todos os
requisitos em questão,
conjugando o respeito
à lei, às atitudes enér-
gicas de combate à
criminalidade, essenciais
para se atingir os fins
pretendidos, razão pela
qual tem o mesmo de ser
preservado.

O CONSEG A/phaville/
Tamboré, vem pelo pre-
sente, manifestar o seu
apoio às medidas que até
agora têm determinado
Vossa Excelência na con-
dução da Secretaria da
Segurança Pública do
Estado de São Paulo, bem
como cumprimentá-Ia
por sua atuação, pois
não podemos nos calar
frente às injustas críticas
que lhe estão sendo
feitas.

Reiteramos a Vossa
Excelência os nossos
protestos da mais
elevada estima e
consideração, e
subscrevemo-nos,
atenciosamente.

MáriO Lopes



CAMMIH E
EDUCIÇÃONO
TRÂNSITO

Razão
Um levantamento realizado pela SACIE durante o período

de janeiro a setembro de 2002, apontou os seguintes
resultados:

Acidentes de motos· com vftfmas: 37,
sem vftfmas: 43

Acidentes de carros . com vftfmas: 21,
sem vftfmas: 213

Estes dados levantados na região de Alphaville,
apenas na área coberta pela Sociedade AI-

phaville Centro Industrial e Empresarial,
motivou a iniciativa conjunta para a rea-

lização da campanha.
A diretoria e membros do CONSEG a-

creditam que esta situação pode se
reverter se houver uma atitude e

um comprometimento da socie-
dade como um todo. Cada um

deve fazer a sua parte. Tanto
os órgãos municipais, quan-

to a população que, deve
atentar para seus direitos

e deveres, enquanto
motoristas e pedes-

tres.
Desta forma, ha-
verá não somen-
te uma redução

nos índices de aciden-
tes, como uma dimi-

nuição nos investi-
mentos municipais

e do Estado nes-
te sentido.

o
CONSEG

Alphavi/le/
Tamboré lan-

çou no dia 18 de
outubro passado, às

9:30 horas, no Posto
de Polícia Militar em AI-

phavi/le, a "Campanha de
Educação no Trânsito", com o

objetivo de alertar a população
sobre a importância do respeito e o

cumprimento às Leis estabeleci das,
como meio de redução dos índices de aci-

dentes de trânsito na região.
Este lançamento trata-se do primeiro passo de

uma campanha que tem duração prevista para um
ano com ações interativas, junto aos moradores e a

população flutuante de Alphaville e Tamboré.

A9ões
a] palestras de orientação de trânsito. aos

alunos das escolas FIEB- Fundação Instituto
de Educação de Barueri, Colégio Uni-
versitário, Escola Estadual Leonor Mendes
Barros, Escola Internacional e Instituto Ma·
ckenzie; concursos de desenho e redação;
distribuição de folhetos e brindes.

bJ distribuição de folhetos e brindes, nos princi-
pais cruzamentos e pontos críticos.
exposição de faixas educativas em locais de
maior fluxo e circulação de pedestres e veícu-
los.
exposição de fotos itinerante, retratando aci-
dentes na região, resultado dos abusos no
trânsito.



)Acontece

Polícia Rodoviária Ocorrências ...
A 4a Cia da Polícia Militar

Rodoviária, realiza alternada-
mente, a operação chamada
"Fecha Estrada", nos dois sen-
tidos da Rodovia Castelo
Branco.

Segundo o Cabo PM Chi-
cal/e, comandante na operação
dejulho passado, oito policiais,
quatro viaturas e três motos
executam a operação, parando
os veículos para verificação de
documentos, manutenção e
conservação.

Os maiores índices de aci-
dentes nas estradas envolvem
caminhoneiros e motoqueiros.
'As principais causas, no caso
dos caminhoneiros, são por
que passam a noite dirigindo
ou por desrespeito aos demais
veículos. Já os motoqueiros,

caem muito das motos ao
tentarem executar manobras ir-
responsáveis, e na maioria das
vezes, são os maiores prejudi-
cados", comenta o Cabo.

A PM rodoviária intensificou
o policiamento nas rodovias e
vias de acesso entre as regiões
de Osasco à Sorocaba, com o
objetivo de dificultar a rota de
marginais e traficantes. Ainda
segundo Chical/e, "nestas ope-
rações já foram encontrados
todo tipo de material em carros
e baús de motos,' incluindo
corpos esquartejados", afir-
mou.

A 4a Cia PM Rodoviária, fica
na Rodovia Castelo Branco, J<m
25 em Barueri São Paulo e o
telefone é: 4198·4J66.

Conforme dados fornecidos pelas

entidades SACIE, SOCET, Shopping

Tamboré, S.A.RES.Zero da reqrao.

abaixo seguem alguns índices de ocor-

rências em Alphaville e Tamboré:

o Aux. ao Público
['j Contra Pessoa
O Contra patrimônio
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-lhos, que contava com três Sub-
grupamentos de Bombeiros,ten-
do postos em Guarulhos,Osasco
e Mogi das Cruzes.

No comando do 18° Grupa-
mento, está o tenente-coronel
Sérgio Paim Ignacio, que fala
sobre o andamento das obras
do prédio definitivo do Grupa-
mente. cedido pela Prefeitura
Municipal de Barueri. 'As obras
estão bem adiantadas e creio

que até março ou abril, a empresa que
realiza as obras, efetuará a entrega",
afirma o coronel.

No município, algumas providências
estão em andamento. Entre elas, a ma-
nutenção e reposição de peças das via-
turas de incêndio, junto à Prefeitura
Municipal, pois segundo Paim,tratam-se
de veículos importados e de difícil ma-

nutenção. "Isto requer uma solução
prioritária para atender melhor a comu-
nidade" argumenta Paim.

Outra providência, seria sobre a
instalação de hidrantes, Indlspensáve],
no combate à incêndios, a serem insta-
lados em todo o município. 'A provi-
dência será tomada em todo o Estado
de São Paulo, e em Barueri, estamos
fazendo um levantamento na região
para chegar às reais necessidades e
condições adequadas para a instalação
dos hidrantes". finaliza.

A sede do 18° Gru-
pameto de Bombeiros,
fica na Rua CapoFran-
cisco César, 312 -
Eng. Novo - Barueri,

telefone:
4195-6202

Cel. Paim

O 18° Grupamento de Bombeiros
da Polícia Militar do Estado de São
Paulo que comanda 15 municípios, está
instalado provisoriamente, desdejunho
deste ano, na avenida Capitão Fran-
cisco César,312, no Engenho Novo. O
GBfoi criado para facilitar o atendimento
de ocorrênciasna região a partir de um
desmembramento do 5° GB de Guaru-
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Entrega de Viaturas
Confraternização entre CON.•
SEG'S Alphaville/Tamboré e

Aldeia da Serrao Governo do Estado de São
Paulo, em 14 de agosto passado,
entregou através do Secretário de
Segurança Pública, Saulo de
Castro Abreu Filho, 43 viaturas
para as seguintes cidades, sendo:
nove para Osasco, três para
Barueri. uma para Santana de
Parnaíba, três para Itapevi, duas
para Jandira, quatro para Taboão
da Serra, cinco para Embu, quatro
para Itapecirica da Serra, oito para
Carapicuiba e quatro para Cotia.

As autoridades presentes fo-
ram: o Cmte. Geral da Polícia
Militar, Cel. PM Alberto Silveira
Rodrigues, Comandante da Polícia
de Área Metropolitana - 8 - CPAM-
8, Cel. Ademir Crivelaro e o Cmte.
Tenente-Cel. PM Reginaldo San-
tos, do 14° BPM-M. O Capo da
PM, Dorival Alves Filho, represen-
tando Barueri, recebeu das mãos
do Secretário Saulo de Abreu, as
chaves das três viaturas desti-
nadas para executar a ronda esco-
lar no município.

O 20° BPM/M (Batalhão de
Polícia Militar Metropolitana) rece-
beu no dia 3 de outubro passado,
três viaturas, na sede da 1a Cia. na
Avenida Zélia, Parque dos
Camargos.

O Cmte. do CPA-M/8 Coman-

do de Polícia da Área Militar, Cel.
Ademir Crtvelaro. representando
o Secretário de Segurança Pública,
Saulo de Castro Abreu Filho foi
quem entregou as chaves das via-
turas para o tenente-coronel
Jorge Luiz Pereira.

Foram entregues ainda, uma
Base Comunitária Móvel para o
14° BPM/M de Osasco, e uma
outra viatura para 25° BPM/M de
Embu-Guaçu.

Entre as autoridades, estive-
ram presentes: o presidente da
Câmara Municipal de Baruerí.
Jacques Artur Munhoz, o
secretário de Comunicação Celso
Furlan, o comandante do 25 °
BPM/M, Silas Santana, o tenente
do 14° BPM/M, Silva Leite, o
Delegado do 1° DP de Barueri,
Persival Pereira Parente, o capitão
da 1a Da r Dorival Alves Filho, e
subcomandante Cavalheiro (20°
BPM/M).

O presidente da Câmara
parabenizou o empenho da polí-
cia, "o prefeito Gil Arantes investe
em todas as áreas, e não tem
medido esforços para garantir a
segurança do povo da nossa
cidade".

A 1a Cia fica na Av. Zélia, 1330
- Parque dos Camargos - Barueri,
telefone: 4Z01·3ZZ4.

~tW O 20° Batalhão de Políciaa ll1~R~ Militar fica na rua Caim, 181 -
O tSl%Q Jd. São Pedra, telefone:

l~ Ili~~rlt!.416Z·Z753
I~,s;i'j

e~jj~
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Guarda Civil Municipal de Barueri

A Guarda Civil recebeu mais homens da Guarda Civil efetu-
20 viaturas Paratis, totalizan- am os Pontos de Bloqueio e
do 100 viaturas para efetuar patrulhamento nos principais
o patrulhamento na cidade. pontos de acesso dos bairros.

São 580 guardas no efetivo. "A redução dos índices de
Só em 2001, a GCMB aten- ocorrências como roubos e fur-
deu 14.601 ocorrências, efe- tos foi acentuada desde a

tuou a apreensão de 256 implantação do convênio com
armas de fogo e 201 fla- a Prefeitura Municipal e Soeie-
grantes de roubo e furto. Em dades de Alphaville/Tamboré".

Alphaville e Tamboré, 68 A sede da Guarda Civil Muni-
L- --, cipal, fica na rua da Prata, 565,

Barueri, telefone 4198-2287.

I DelegadO de Polida eMI Dr, f>eslv<ll Deputado Ce"no CarC1oS0: JornaliSl;" ,
I João sosco. Vereador MárlQ í.opes, Eoo3rao, Dm?wr e o }
I Aldeia da Serra. Sérgio Graclolll. ,

~ ._,
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São Paulo - Pesquisa realizada

nas principais capitais e grandes
cidades do país, entre os meses
de julho e agosto, mostrou que
87,9% dos brasileiros são favo-
ráveis à redução da idade penal
de. 18 para 16 anos. Isso impli-
caria em alterações na Constitui-
ção e no Código Penal.

A pesquisa foi feita pela Toledo
& Associados, que ouviu 3.100
pessoas. Os dados foram forneci-
dos com exclusividade para a re-
portagem. De acordo com o dire-
tor da Toledo Associados, Francis-
co Toledo, a aprovação da redu-
ção da idade penal aparece em
todas as variáveis controladas,
todas com índices de aprovação
superior a 85%.

Na Região Centro-Oeste, hou-
ve o maior índice de defensores
da redução: 91,2%. No norte,
foram 86,5%; no sul, 88,2%; e no
sudeste, 88,7%. No Nordeste, o
número de entrevistados que
concorda com a proposta atinge
85,9%.

Outro tema abordado foi a
pena de morte para crimes
graves. A pesquisa mostrou que
57,5% dos brasileiros apóiam a

idéia; 36% são contrários, 1,7%
são indiferentes e 4,8% não têm
opinião. A região com maior
número de pessoas favoráveis é o
sul do país (69,3%). Lá, 60,8%
dos indivíduos com idade igual
ou superior a 70 anos apóiam a
pena de morte.

As pessoas com maior nível de
escolaridade (superior, pós-gra-
duação, mestrado ou doutorado)
tendem a ser mais contra a pena
de morte (11,1%) que a favor
(6%).

Guerra
Outra questão polêmica que

aparece na pesquisa é a utilização
das Forças Armadas nas ruas em
casos especiais, como a guerra
contra o tráfico. A maioria dos
brasileiros aprova a idéia: 82%;
14% são contra e os outros, não
têm opinião. Os maiores índices
de aprovação estão nas regiões
mais pobres. No norte, o apoio
alcança 89, 2%; no Nordeste
chega a 83,9%. É nas classes
mais baixas que está a maior con-
cordância: 87, 2% são da classeD
e 84,5%, da c/asseE. Na classeA,
os que aprovam representam
73,7%.,..••... ---..... ....,.••...•....•.• - •......•..•.

.•••.•••.••• (Fonte: Estado,
Lei Se ...- - - - - ~ setembro de 2002)
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Na Sociedade Alpha- f\\I. i )4992- i2
leI.'. ~i'ville Residencial Zero, as

melhorias em segurança
acontecem. "Baseada nas
sugestões e críticas dos
moradores do residen-
cial. e contando com o a-
poio da diretoria, através
do presidente José Apa-
recido Moia, foi possível
implantar um novo proje-
to de segurança com ob-
jetivo de zerar o número
de ocorrências no resi-
denctal". comenta o Ge-
rente de Segurança, Ca-
milo Callegari. Segundo
ele, no plano consta in-
clusive, o curso de briga-
da de incêndio, realizado
no mês de outubro pas-
sado.

O residencial Zero fica
na Avenida Paiol Velho,
800, telefone:

4195-0619.

Atendirnento
nO pp de
Alphaville.

be elOgiOS www.violenciasexual.org.br - Um espaço para
ece relatar os problemas, caso tenha sido ou esteja

.- do CONSEG,a sendo vítima de algum tipo de violência sexual.
Em reun:~Ub_síndica oe- No site. além de possibilidades de apoio real,

moradoraa elogioU o desem- há opiniões de especialistas sobre o assunto,
mir Franç atendimento indicações de locais onde procurar ajuda e
penho e o bOpmstode polícia

do no o informações sobre o tema.presta '\le que emi-
Militar de A~pha~~ócorrência www.missingkids.com - Centro Brasileiro para
te os BOletln~egundOela. "o Crianças Desaparecidas e Vítimas de Abusos.
eletrônicoS. , 'pido a loca-

d'mento e ra, www.cecria.org.br - Um banco de dados sobreaten I, ' '1 cesso e as A _ •

\ização e de f~CI a p 'meiro violencia e exploraçao sexual de crianças e ado-
- sao de fi . ~. I . finstalaÇoes traba- lescentes, mapa da violência sexua m anto-

um excelente . ~ .
Mundo. . ela polÍcia juvenil, o Plano de enfrentamento da Violência
lho realizado p radora. SexualContra Crianças e Adolescentes e acesso

. . "disse a mo ,
MIlitar. d polícia de AI-. ao Disque-Denuncia.

O Posto e .da AI- . _ .
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vl\le - Bar Resi-' Adolescencia. Indicadores socIaIs e possibür-
frente ao dade de denúncia.
denciaI2),

telefone:
4191-1Z70.
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As denúncias de violência e exploraçãosexualsão
encaminhadas aos órgãos competentes para as
devidas providências, através do telefone:
0800-990500. A ligação é gratuita e sigilosa.



Procedimentos em
portarias

A portaria é o principal ponto de
segurança de uma empresa ou con-
domínio, pois por ela CIrculam todas
as pessoas, materiais e veículos que
entram ou saem

O porteiro/Vigia tem por função
regular, controlar essa circulação
através de identificação de pessoas,
funcionários, visitantes, entrega dores
e presta dores de serviços, entrada e
saída de veículos e conferência de
mercadorias deixadas na portaria
Para isto, cada empresa/condomínio
deve adotar suas normas e procedi-
mentos de acordo com a necessi-
dade a fim de que atenda todas as
suas peculiaridades

Porém, algumas normas de
procedimentos são de extrema
importância para que o trabalho do
profissional específico tenha um bom
resultado, que Inclui os seguintes
itens:
• Identificação e controle de visi-

tantes;
• Identificação e controle de

prestadores de serviços;
• Identificação e controle de

entregadores de mercadorias/
materiais (encomendas, pizza.
flores, presentes e outros obje-
tos);

• Identificação e controle de
entrada e saída de veículos;

• Controle de entrada e saída de
materiais;

• Relatório de serviço que deve
constar: local, data, horário do
turno, relação dos funcionários
de serviços da equipe de tra-
balho, registrar anormalidades,
onde o histórico deve conter
respostas para as seguintes
perguntas: quando?, onde?, o
que?, como? porque? quem?;

• Como verificamos, a atividade
do porteiro/Vigia é ampla, de
grande responsabilidade e para
que o serviço transcorra da
melhor maneira, é importante
estar sempre observando o
que ocorre no dia-a-dia, ado-
tando o mecanismo regular
com o intuito de prevenir a
ocorrência de algum tipo de
delito e caso ocorra, adotar os
procedimentos adequados,
objetivando a pronta resposta
ao risco manifestado, pois toda
segurança é perfeita, até o dia
que falha.
Por Edmir Aparecido Mattos Gue-

aes. (Técnico de Segurança e Me-
dicina do Trabalho).

Caixa eletrônico
Nunca saia de um caixa auto-

manco com o dinheiro ou com o
cartão nas mãos. Muitos ladrões cos-
tumam ficar de plantão em frente a

esses postos de atendimento es-
perando vítimas em potencial Evite
sacar dinheiro, depois que escurecer
e fazê-Io sempre no mesmo local, na
mesma hora e dia. A rotina é aliada
dos bandidos. Evite caixas eletrôni-
cos nos quais as pessoas que estão
na fila possam ver você digitando a
senha Não aceite ajuda de estra-
nhos, se houver algum problema
com seu cartão Prefira o telefone
instalado no caixa para falar com o
banco e resolver o problema.

Estacionamentos
Evite deixar carro ou moto esta-

cionados por longos períodos em
locais afastados do seu local de des-
tino. Os ladrões marcam este hábito
e dão preferência para esta atitude.

Procure os estacionamentos pa-
gos, custa mais, porém é mais bara-
to do que ficar sem o carro.

Filhos
Mantenha seus filhos informados

sobre os riscos de assaltos, seqües-
tros e violência.

. Atitudes, como voltar cedo para
casa, usar sempre um celular para se
comunicar com os familiares, saber
acionar os telefones de emergência
com rapidez, saber onde e como
buscar ajuda segura. São informa-
ções que só os pais podem se certi-
ficar que os filhos conhecem ou não.

.- -. -
193 e 4195-0929 (A1phaville)

4198-6202 (Barueri)
• Delegacia de Polícia Civil de Barueri: 4198-1476
• Demutran: 4294-2100
• Guarda Civil Municipal de Barueri: 1532 e

4198-8077/3205
• PolíciaMilitar: 190 e 4191-1270 (A1phaville)

4191-4928 (Tamboré)
• P.M.Barueri - 1a Cia do 20° BPM/M: 4201-3224
• PolíciaRodoviária: 4198-4366
• SACIE- Depto. de Segurança: 4191-2300
• Shopping Tamboré: 4689-6500
• S.IA - Soe. Inter Alpha: 4153-1188
• SOCET- Segurança: 4195-6111
• Soe.Alphaville ResidencialZero: 4191-3121/3191
• Soe.Aphaville Residencial 1: 4191- 1921
• Soe. Res.FazendaTamboré 1: 4191-3067
• Condomínio Centro Comercial de AlphaviJIe-

Segurança: 4191-2154
• Disque Denúncia: 0800- 156315


