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Síntese das Reuniões A diretoria do CON-
SEGsolicitou, através de ofício

encaminhado a Prefeitura Munici-
pal de Barueri com cópia ao Demu-

tran. a presença de agentes de
trânsito que atuem na Ave-

nida Andrômeda, próximc
as obras do desvio, vi-

sando agilizar o fluxo
do trânsito e dimi-
nuir os riscos de
acidentes
local.

o morador do Condomí-

1m nio Residencial Fazenda Tamboré I,
Sr. Luis H. Mendes Salge, solicitou a

implantação de uma guarita da GCMB - Guarda
Civil Municipal de Barueri e mais iluminação próxi-

mo à portaria daquele Residencial, afirmando que os
moradores reclamam da falta' de segurança e dos riscos
eminentes no local. A Comissão de Fiscalização do
Convênio com a GCMB, se reuniu com empresas de
Alphaville, Jubran e Tamboré, apresentando proposta de
adesão para a ampliação do Esquadrão Alphaville. A
expectativa é que haja maior adesão, pois o proces-

so requer investimentos que subsidiem o
reforço no efetivo e em viaturas da

Guarda, para ampliar o campo
de atuação, informou a

Comissão.

Na reunião de 29 de
janeiro, os participantes deci-

diram solicitar à Concessionária
Viaoeste, projeto para melhoria no

fluxo de veículos na Rotatória das
Avenidas Piracema com Araguaia. Segun-
do participantes da reunião, após a libe-
ração do Rodoanel Mário Covas,
houve um aumento significativo no
número de veículos, tornando a

estrutura atual incompatível.

o
Conseg sugeriu ao

Instituto Mackenzie que
viabilize a construção de um

estacionamento na escola para
ajudar na questão da segurança
naquela área. Segundo o Sr.Joaquim
Domingues, Gerente de Segurança
da SACIE, existe um projeto em
andamento neste sentido,

que deverá se concluir
futuramente.

Mário Lopes, presidente
do CONSEG relatou o resumo das

atividades realizadas em 2002: oito reuniões
ordinárias com 20 participantes em média;

reuniões de diretoria; uma reunião festiva com a par-
ticipação de aproximadamente 120 pessoas; 6 edições

do Conseg Notícias com a distribuição de 20 mil exem-
plares por edição; distribuição de 1000 fichas cadastrais para
as empresas de segurança instaladas em Alphaville e Tamboré;
inauguração do Posto da PM em Alphaville e reformas nc
posto de Tamboré; palestras de segurança preventiva para
executivos e funcionários, ministrada pelo Capitão Dorival
Alves Filho, da 1a Cia do 20° BPM/M, no Shopping Tamboré;
lançamento da Campanha de "Educação no Trânsito";

encaminhamento de requerimentos, ofícios, cartas e
dossiês aos órgãos públicos, solicitando providên-

cias como: lombadas, semáforos, placas, des-
vios, retornos, pavimentação asfáltica,

problemas com ambulantes e
iluminação.

Na sede da SAClE:ãnae-são reaüzadas
as reuniões mensais do Conselho
Comunitário de Segurança de
Alphaville/Tamboré - Praça Oiapoque,
333 - Centro Empresarial Alphaville.
Última quarta-feira do mês, das 18h às
20h. Informações c~m Ana Campos,
Assessora de Comunic'àção, telefone:
4195-5400 ou através do e-ma"
consegalphatam@sacie.com.br.
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I Fórum Metropolitano de
I .Segurança Pública/São Paulo

Em 28 de novembro do ano passado, foi realizada a sétima
reunião plenária do Fórum Metropolitano de Segurança
Pública.

Presidida pelo coordenador do Fórum, prefeito de Osasco,
Celso Giglio, com as presenças dos prefeitos de Arujá,
Guarulhos, ltapecerica da Serra, Mairiporã, Salesópolis, São
Caetano do Sul e São Lourenço da Serra, além dos represen-
tantes de Embu, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão Pires, Barueri,
Diadema, ltapevi, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá. Santa Isabel,
Santana de Parnalba, Santo André, Santo Bernardo do Campo,
São Paulo, Suzano e Vargem Grande Paulista. E também, o
Assessor especial do Secretário de Segurança Pública, Pierre de
Freitas, representante da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, da Secretaria de Acompanhamento lnstitucional do
Gabinete de Segurança lnstitucional, do Núcleo de Estudos da
Violência da Universidade de São Paulo e da equipe da
Secretaria Executiva do Fórum.

Foram discutidos assuntos como: eleição da nova
Coordenação do Fórum, no próximo dia 27 de fevereiro;
relatório do processo de expansão do Sistema lnfocrim para os
municípios da Região Metropolitana, disponibilizando mapas
para as prefeituras; análise das estatísticas sobre ocorrências de
crimes registrados pela Polícia nos municípios da Grande São
Paulo; inclusões de dados estatísticos como tentativas e
agressões; oficinas de capacitação das prefeituras, incentivan-
do programas de prevenção à violência; implantação da Lei
Secanos municípios da Região Metropolitana, entre outros.

A próxima plenária acontecerá no dia 27 de fevereiro, das
9h às 13h, na sede da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, Av. Paulista, 119, 1° andar.

PROERD - Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência
Uma iniciativa da Polícia Militar no combate às drogas e à violência,

desenvolvida no Brasil, desde 1993. O trabalho é realizado a partir de um
esforço entre escolas, famílias e Polícia. São 17 aulas semanais, ministradas
por instrutores policiais, que abordam temas como cidadania, prevenção
ao abuso de drogas e técnicas de resistência à violência.

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Barueri, através da SEF -
Secretaria de Ensino Fundamental, formou no dia 1I de dezembro do ano
passado, 707 estudantes das quartas séries de 6 escolas municipais: Emefs
Elvira Lefévre Sales Nemer, (Jardim São Pedra); João Almeida de Lemos
(Engenho Novo); Benedito Adherbal Farbo (Vale do Sol); Osvaldo Batista
Pereira (Parque dos Camargos); e das Emei's Wandeir Ribeiro (Jardim São
Luiz) e Engenheiro Yojiro Takaoka (Aldeia da Serra).

A solenidade e entrega dos certificados aconteceu no Centro Cultural,
no Parque Santa Luzia, contando com as presenças de autoridades, edu-
cadores e alunos.

Curiosidades sobre as drogas
/~
I No mundo, a Indústria da droga movimen-
I ta mais de 400 bilhões por ano.
\ Estima-se que existam 180 milhões de
\ usuários de drogas no mundo.
\ No caso da cocaína e da heroína, o preço

l
idoproduto ao consumidor é multiplicado por

2.500. .
/ Segundo a Organização Mundial de
\ Saúde, a dependência (álcool, tabaco, cocaí-

/

na, maconha, anfetaminas e psicotrópicos)
consome 10% do Produto Interno Bruto
de qualquer economia, em gastos com hos-
pitais, acidentes de trânsito e no trabalho,
com a perda de produtividade.

O Brasil perde, anualmente, alguns bi-
lhões de dólares com gastos relacionados à

I~ependência química, dinheiro que poderia
, ser empregado em melhor educação, alimen-
. tação, saúde e qualidade de vida para todos.

"

Fonte:www.polmíl.sp.goc.br/unídade/damco/drogas.asp
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ACjõescomunitárias
Os CONSEGs são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município

que se reúnem para discutirem e analisarem, planejar e acompanhar a
solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver
campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação
entre ás várias lideranças locais.

Cada Conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual nas
relações comunitárias e se vinculam, por adesão, às diretrizes
emanadas da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do
Coordenador Estadual para Assuntos dos Conselhos Comunitários de
Segurança.

As reuniões ordinárias de cada Conselho são mensais, realizadas
normalmente no período noturno, em imóveis de uso comunitário,
segundo uma agenda definida por período anual.

A Secretaria de Segurança Pública tem como representantes, em
cada CONSEG, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado
de Polícia Titular do correspondente Distrito Policial.

Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas do
Governo e por Institutos independentes, o que permite afirmar que os
CONSEGs representam hoje, a mais ampla, sólida, duradoura e bem-
sucedida iniciativa de Polícia orientada para a comunidade em curso
no Brasil.

Adote um comportamento preventivo
para sua segurança pessoal e patrimonial

assaltado, pois está totalmente distraído. Ande com as por-
tas do veículo travadas, principalmente se o seu carro tiver
quatro portas.

Ao abastecer num posto, prefira pagar no cartão de
crédito. Se pagar em cheque, nunca anote o número do
telefone residencial, evitando que, estas informações
possam servir de ameaças, caso o cheque vá parar nas
mãos de ladrões.

Cuidado ao dirigir:
mantenha distância do
carro da frente. Uma dis-

~ ". ,tanoa segura e a que per-
mite que você veja os
pneus do carro à sua
frente, pois assim é pos-
sível manobrar o veículo
sem bater. As chances de~~~=I=;;;:~~:~uma pessoa morrer num
assalto no semáforo são

50% maiores do que num seqüestro. Neste caso, nunca
tente fugir acelerando o carro; mantenha as mãos ao
volante e sempre comunique ao bandido seus próximos
movimentos.

Evite parar em semáforos à noite. Reduza a velocidade
quando estiver aproximando do farol até que ele abra.
Mantenha o carro em movimento, evitando a aproximação
de ladrões. Guarde malas, sacolas, presentes, embrulhos,
pastas e casacos sempre no porta-malas. Seus pertences
servem de moeda de troca para viciados em drogas.

Quem fala ao celular ou ouve música num volume
muito alto no trânsito tem o dobro de chance de ser

Caixas Eletrônicos: nunca saia de um caixa automáti-
co com dinheiro ou com o cartão nas mãos. Muitos ladrões
costumam ficar de plantão em frente a esses postos de
atendimento, esperando vítimas em potencial. Nunca
saque dinheiro depois que escurecer e evite fazê-to sempre
no mesmo local, na mesma hora e dia. A rotina é aliada dos
bandidos. Evite caixas eletrônicos nos quais as pessoas que
estão na fila podem ver você digitando a senha. Não aceite
ajuda de estranhos, se houver algum problema com seu
cartão. Prefira o telefone instalado no caixa para falar com
o banco e resolver o problema. Nunca aceite telefone celu-
lar emprestado e jamais digite sua senha no aparelho de
desconhecidos.



Adquira hábitos preventivos em condomínios
Os

procedimentos de segurança em um
condomínio (vertical ou horizontal), são adotados de

acordo com o resultado de uma análise de risco local, realizada
por profissional devidamente qualificado, porém, em casos de emergência,

os moradores e funcionários devem estar preparados para as situações desfa-
voráveis que possam atingir seu condomínio.
A segurança de um condomínio é de responsabilidade de todas as pessoas que residem ou

nele, trabalham. Sendo assim, é muito importante que exista a mnscientização e colaboração por
parte de todos, a começar pelo cumprimento de todas as normas de segurança que forem estabeleci-

das em Assembléias-Gerais do condomínio.
Alguns hábitos de segurança são muito importantes e devem ser adquiridos por moradores e funcionários

do condomínio, os quais são de extrema importância, como medidas preventivas, sendo as mais comuns:
• sempre manter portas e portões fechados;

• não abrir portas e portões a pessoas estranhas;
• ao sair e ao chegar na garagem do condomínio, observe se próximo ao acesso da

mesma, não há pessoas em atitudes suspeitas;
• observar a movimentação / anormalidades que ocorram na imediação, pois

pode ser simulação de meliantes, aguardando o momento oportuno
para ação delituosa;

• jamais, deve sair de dentro do condomínio para averigüar situações
em que haja pessoas em atitudes suspeitas, principalmente à noite,
quando a atenção deve ser redobrada:

• constatando alguma anormalidade, comunique ao síndico ou
ao responsável pela segurança.
Seráavaliada a situação e tomarão as medidas compatíveis.

Os profissionais responsáveis pela segurança do condomínio
devem ser bem treinados, reciclando, além de possuir apurado
senso de observação, não fornecendo, em hipótese alguma,
informação sobre os moradores e suas famílias, tais como
horários em que saem e chegam, se estão viajando, local da

escola dos filhos, onde trabalham, atividade profissional, etc.
Vale frisar que, para atingir um bom grau de satisfação em

segurança, o profissional específico deve sempre agir com a
razão e nunca com a emoção, pois, caso contrário, estará

comprometido todo meio de proteção local existente.

Edmir Aparecido de Mattos Guedes
Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho

A
SACIE está oferecendo

cursos de Porteiros, para os fun-
cionários dos condomínios verticais, mi-

nistrados pelo Coordenador de Treinamento e
Técnico de Segurança e Medicina no Trabalho,

com o objetivo de oferecer um curso voltado aos
profissionais sobre procedimentos básicos inerentes a

atividade.
São 20 horas, de segunda à sexta-feira, das 8hOO às
12hOO, no Departamento de Segurança da SACIE,
Alameda Surubiju, 1861, Centro Empresarial AlphaviJ/e -
Barueri/SP.
O aluno deverá ter 75% de freqüência, no mínimo. O
curso será oferecido gratuitamente, somente para os

associados da SACIE; os demais, pagarão o valor
de RS700,00 (setecentos reais).

Mais informações, serão fornecidas,
através do telefone: 4191-2300,

com Guedes ou Sueli.

iTelefones de Emergência
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Brigada de Incêndio:
uma necessidade

Em reunião do CONSEG, a
Tenente Regiani Rocha, do
Posto do Corpo de Bombeiros
em AJphaville, informou que,
após algumas vistorias em con-
domínios da região, observou o
despreparo por parte dos
responsáveis, sobre a obrigato-
riedade da Brigada de Incêndio
nos condomínios verticais ou
horizontais.

IISemhora, nem dia marca-
dos, os acidentes acontecem,
colocando em risco a vida de
moradores e funcionários. O
ideal é que a iniciativa parta dos
síndicos, em casos de con-
domínios horizontais, ou técni-
cos de segurança e enge-
nheiros; buscando informações
para viabilizar a formação da

Brigadall
, . comenta Regiani.

IIEstão aptos para a formação
de Brigadas: oficiais da reserva
ou sargentos reformados,
engenheiros e técnicos de
segurança. O importante é que
o maior número de pessoas
saibam utilizar equipamentos
ou acionar socorro", completa
Regiani.

Para o Gerente Geral da
SACIE, Leonardo Rodrigues da
Cunha, IIOSsíndicos, moradores,
técnicos e engenheiros devem
atentar para esta providência,
pois a formação de Brigada, é
necessária, independente do
número de moradores e fun-
cionários nos condornimos",
finaliza Cunha.

Procedimentos básicos de emergência
Alerta - Identifica da uma situação de emergência, qualquer pes-

soa pode alertar, por meios de comunicação disponíveis.

Análise da situação - Após o alerta, a Brigada deve
analisar a situação, desde o infcio até o final do sinistro.
Havendo necessidade, acionar o Corpo Bombeiros e
apoio externo e desencadear os procedimentos
necessários, que podem ser priorizados ou realizados

simultaneamente, de acordo com o número de
briga distas e os recursos disponíveis no local.

Primeiros Socorros - Prestar os primeiros
socorros às possíveis vítimas, mantendo ou
restabelecendo suas funções vitais com SBV -
Suporte Básico de Vida.

Mais informações, podem ser obtidas
no S.A.T - Seção de Atividades

Técnicas do Corpo de Bombeiros
de Barueri, telefone: 4198-6202
ou através do Posto de Bombeiros

de A1phaville, telefone: 4195-0929/
4195-0930.
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Os candidatos a Brigadista devem freqüen
tar curso, que enfocam principalmente os
riscos inerentes.

A periodicidade do treinamento dev
mesmo da validade do Auto de Visti
Corpo de Bombeiros (AV C.B.), ou qua
houver alteração de 50% dos membro
Brigada.

Aqueles que concluírem o
certificado de Brigadista,
sional habilitado.

O profissional habilit
Brigada de incêndí ,
mação em Higien
Trabalho, devi
Conselhos Regiom
Armadas, das Polícia
Bombeiros Militares,
que possua especiali
Combate a Incêndio (ca
60 horas) e técnicas de em
(carga horária mínima de 40 ora
curso de técnica de ensino, de no
horas.

Ações de prevenção: a) avaliação dos riscos
existentes; b) inspeção geral dos equipamen-
tos de combate a incêndio; c) inspeção geral
das rotas de fuga; d) elaboração de relatório
das irregularidades encontradas; e) encami-
nhamento do relatório aos setores compe-
tentes; f) orientação à população fixa e flutu-
ante e g) exercícios simulados.

Ações: a) identificação da situação;
b) alarme/abandono de área; c) acionamento
do Corpo de Bombeiros e /ou ajuda externa;
d) corte de energia; e) Primeiros Socorros;
f) combate ao princípio de incêndio;
g) recepção e orientação ao Corpo de
Bombeiros; h) preenchimento do formulário
de registro de trabalho dos bombeiros; í)
encaminhamento do formulário ao Corpo de
Bombeiros.

A SACIE- Sociedade Alphaville Centro Industrial
e Empresarial está oferecendo cursos de Brigada
de Incêndio para os funcionários de prédios resi-
denciais. As aulas são ministradas pelo
Coordenador de Treinamento e Técnico de
Segurança e Medicina do Trabalho, Edmir
Aparecido de Mattos Guedes.
São 20 horas, de segunda à sexta-feira, das 8hOO
às 12hOO, no Departamento de Segurança da
SACIE, Alameda Surubiju, 1861, Centro Em-
presarial Alphaville - Barueri/SP.
O curso será oferecido gratuitamente, somente
para os associados da SACIE;os demais, pagarão
o valor de RS150,00 (cento e cinqüenta reals],
Mais informações, serão fornecidas, através do
telefone: 4191-2300, com Guedes ou Sueli.

Ana Campos



Redução do número de homicídios no município
A Secretaria de Segurança Pública de São

Paulo previa uma redução nos índices de
ocorrências, no município de Barueri, de
2001 com relação a 2002. Foram 93 homicí-
dios na cidade em 2001, contra 85 registra-
dos em 2002.

O resultado faz parte do planejamento

de metas estabeleci das pela Secretaria de
Segurança Pública, segundo o Capitão
Dorival Alves Filho r da 1a Cia do 20°
BPM/M.

"Outras medidas que colaboraram
para a redução dos índices, foram o
programa habitacional desenvolvido

Comparativo dos homicídios reglstrados em Baruerl
2001 a 2002
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Contra patrimônio r:::J
Trânsito l!iiI

o grande número de acidentes de trânsi-
to justifica a manutenção da campanha
de "Educação no Trânsito, desenvolvida
pelo CONSEG.
Entre os crimes contra patrimônio, se
destaca o furto de veículos que vem
merecendo prioridade da atenção dos
corpos de vigilância e da Secretaria de
Segurança Pública.

Leonardo Rodrigues da Cunha
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pela Prefeitura, que desfavelou a cidade,
permitindo uma atuação mais precisa da
Polícia nestas áreas; a construção da nova
sede da 1a Cia, que dinamizou o trabalho

dos policiais; o recebimento de mais 8
novas viaturas para a região e a atua-
ção integrada entre as Polícias Militar,
Civil e Guarda Civil Municipal de
Barueri, que contribuíram positiva-
mente para este resultado em todo o
município", relatou o Capitão.

Para o Comandante da Guarda
Civil Municipal de Barueri, Miguel
Ribeiro da Silva, "o pacote de medidas
já apontadas, mais a eficiência da Lei
Seca, a extinção do Carnaval na
cidade, a interação entre os órgãos de
Segurança Pública, o aumento do efe-
tivo da Corporação que conta com
538 guardas, incluindo o efetivo do
Demutran e uma frota de 93 viaturas
também colaboraram para o resulta-
do", finalizou.

Respeito no trânsito, uma
questão de educação

Na campanha de "Educação de Trânsito": realizada em
AIphaviIIe/Tambo ré, r-------------Ã;;i;:--------------------------------

I

os patrocinadores I
I

destacam como I
principais parceiros
na luta para re-

dução dos índices

de acidentes.

.•.
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InicIativa:
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