


editorial

Está se aproximando
mais um final de ano,
mais um Natal e sem-

pre nesse período, em todos
os segmentos da sociedade,
chega também a hora de se
avaliar o desempenho duran-
te todo o ano, de se verificar
os resultados, de se planejar o
futu ro, os novos investi men-
tos, as novas metas.

Também nós, do Conseg
Alphaville/Tamboré, não po-
demos deixar de avaliar os
resultados do item de segu-
rança em nosso bairro. Nessa
análise, destacamos as várias
ações realizadas, como a
"Campanha de Educação de
Trânsito"; a excelente partici-
pação da comunidade em
nossas reuniões; o compro-
metimento de nosso prefeito
Gilberto Macedo Gil Arantes,
com relação a providência de
maior rigor na atuação do
DEMUTRAN em nossa região;
doação de computadores à
Policia Militar e Policia Civil e
encaminhamento de diversas
reivindicações de nossa comu-
nidade, enfim, nossa certeza
é de "dever cumprido".

Como pode ser verificado,
muitas ações foram con-
cretizadas. O resuItado foi
bom. Será que foi bom?
Sinceramente não. Sabemos
que, teria sido muito pior, se
todo essetrabalho não tivesse
sido realizado; porém, temos
que ser honestos. Muito se
fez, mas em contrapartida, o
índice de violência, o número
de assaltos, os acidentes de
trânsito, os furtos de veículos,
os golpes de estelionatários,
os índices de violência e a
insegurança em Alphaville/
Tamboré, no ano de 2003
continuaram.

Sendo assim, nosso "ba-
lanço" de 2003 foi negativo,
por mais que a sociedade
tenha se mobilizado, por
mais que tenha sido o
empenho da Polícia Militar,

CONUGALPHAVlLLB I

Polícia Civil e Guarda Munici-
pal, por mais entrosamento e
participação que tenhamos
tido por parte da Prefeitura
Municipal, dos residenciais,
do empresarial; enfim, o
resultado em relação às ocor-
rências, em relação à violên-
cia, foi negativo.

Então o que fazer? Reco-
nhecer o resultado e se la-
mentar, dizendo que, esse
problema de violência está
em toda parte, que é assim
mesmo, que apesar dos nú-
meros, aqui acontece menos
problemas ou ação de violên-
cia, do que em outros bairros
ou municípios. Vamos nos
acomodar?

A resposta é simples: NÃO.
O resultado pode ser ou-

tro, depende de darmos
prosseguimento ao muito
que foi feito, de não aban-
donarmos nossos ideais e
sempre lutarmos por aquilo
em que acreditamos. E para
virarmos esse resultado, para
que 2004, seja um ano com
menos VIOLÊNCIA, nós do
CONSEG Alphaville/Tamboré,
vamos continuar reivindican-
do, cobrando, colaborando,
questionando e se possível,
resolvendo nossos problemas,
problemas aliás, de todos
nós.

Encerramos, é claro, dese-
jando um Feliz Natal e um
"Seguro" 2004 a toda comu-
nidade, com a qual conta-
mos, em 2003.

Eduardo Pereira da Silva
Presidente

Síntese das reuniões

Trevo Alphaville ganha
reforço na sinalização

A travessia perigosa na
Alameda Rio Negro, altura do
número 250, sempre foi uma
preocupação dos membros
participantes do CONSEG AI-
phaville/Tarnboré, devido ao
excesso de velocidade com que
os veículos entravam na alame-
da, ao saírem da Rodovia
Castello Branco, colocando em
risco a vida das pessoas, que
precisavam atravessar naquele
local; na grande maioria, fun-
cionários de empresas insta-
ladas nas proximidades, como
por exemplo, a Vídeolar, em-
penhada nas reivindicações.

Após estudos realizados
pela Prefeitura Municipal e a
concessionária Viaoeste, foi
possível detectar algumas cau-
sas. Assim, órgãos públicos e
entidades foram convocados a
apresentar soluções e, em no-
vembro passado, a Secretaria
de Transportes, Demutran, Po-
lícias Militar e Rodoviária, con-
cessionária Viaoeste, Empresa
de Transporte Coletivo Benfica,

participantes do CONSEG
Alphaville/Iarnboré, realiza-
ram algumas visitas técnicas,
quando foram apresentadas
as seguintes soluções: a
Viaoeste, através do engenhei-
ro Guilherme Mata, sinalizou
com faixa contínua (sina-
lização horizontal) e tachões
refletivos, melhorando a sina-
lização horizontal e vertical
da pista; destacou o controle
de velocidade e implantou
600ml. (seiscentos metros
lineares) de barreiras metálicas
para 'proteção dos pedestres.

A Secretaria de Transportes
Municipais orientou a empresa
Benfica a regularizar as pa-
radas de ônibus no local. E a
Polícia Rodoviária se respon-
sabilizou pela fiscalização e
orientação das demais empre-
sas de ônibus, com relação às
paradas.

Para Eduardo Pereira da
Silva, presidente do CONSEG,
os resultados foram mais uma
conquista para a comunidade.

Reuniões ordinárias do CONSEG
Barueri Alphaville/Tamboré (2004)
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o que é COMAD

comad

o
A sigla COMAD significa Conselho Municipal

Antidrogas. Reporta-se aos Conselhos Estadual
e Nacional Antidrogas, diretamente ligados ao
Gabinete de Segurança Institucional. O Con-
selho é formado por representantes da socie-
dade civil; das várias Secretarias Municipais (Pro-
moção Social, Educação, Esporte, Cultura, Saú-
de); da Guarda Municipal; das Polícias Civil e
Militar.

Porque existe
o COMAD?

O aumento progressivo
do uso indevido de dro-
gas tem sido detectado
no mundo todo: o
aumento da margi-
nalidade e a redução da
capacidade produtiva
podem ser apontados
como causa e conse-
qüência desse compor-
tamento e denunciam
uma inversão de valores
que provoca o empo-
brecimento e o en-
fraquecimento não só
dos indivíduos, como
também, das comu-
nidades. Há dados que
relacionam o uso de
drogas com o índice
de acidentes, interna-
ções hospitalares, eva-
são escolar, distúrbios
de personalidade,
entre ta ntas outras
situações evitáveis,
com políticas pre-
ventivas, de saúde e
educação, de rein-
serção socia I e
tratamento, como
forma de redução
de danos. As
ações repressoras,
embora muitas
vezes necessárias,
não são suficien-

temente eficazes, uma
vez que o problema, dis-
seminado na sociedade,
tornou-se questão de
saúde pública.

o objetivo do COMAD
em Barueri

O COMAD coordena, de-
senvolve e estimula ativi-
dades de prevenção e
redução de danos, procu-
rando integrar todos os
segmentos sociais, asse-
gurando a maior partici-
pação possível dos movi-
mentos comunitários.
Entendemos como pre-
venção a conscientização
da comunidade, de for-
ma não moralista ou pre-
conceituosa, tendo em
vista, a abordagem de
situação, como a desin-
formação, o desamparo, a
angústia existencial, a falta
de ideais e o esvaziamen-
to dos valores.

o que o COMAD
oferece hoje

O Conselho está forman-
do um cadastro de volun-
tários que receberão trei-
namento para o desenvol-
vimento de diversas ações
junto à comunidade, tais
como: oficinas de arte,

prática orientada de es-
portes e aproveitamento
de materiais recicláveis.
Oferece também um ser-
viço de consultoria às
empresas de Barueri.
Aberto das 8 às 20 horas,
de segunda a sexta-feira,
para a procura espon-
tânea e encaminhamento
para tratamento, o
COMAD mantém grupos
de orientação e apoio a
familiares, além de estar
em permanente contato
com a comunidade, atra-
vés dos meios de comuni-
cação disponíveis no mu-
nicípio. Resumindo, não
há uma única direção a
ser seguida; em primeiro
lugar, precisamos ouvir as
pessoas para saber quais
são os problemas.

Como entrar em
contato com o COMAD
O COMAD é um espaço
de acolhimento e apoio;
e conta com uma equipe
técnica especializada. As
pessoas que procurarem
o COMAD não estão
obrigadas a se identificar.
Também podem entrar
em contato com o (0-
MAD, através do fone:
4163-4901.
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A polêmica sobre a redu

Maisuma vez, um ho-
micídio cometido por
um menor, chefiando

uma quadrilha, desta vez con-
tra um casal de namorados,
em Embú-Guaçu; após diver-
sos atos de barbárie, comove
todo o país e gera protestos
sobre a impunibilidade dos
menores de 18 anos, sejam
quais forem os "atos infra-
cionais" cometidos e os agra-
vantes incorridos.

E a polêmica se instalou,
com manifestações a favor e

contrárias à alteração da le-
gislação que trata do
assunto. Argumentam

alguns que, o adoles-
cente infrator deve ter
tratamento especial,

razão pela qual, ina-
ceitável se torna a
alteração do Esta-

tuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
Contestam outros,
dizendo que tais me-
nores deveriam res-
ponder pelos crimes
que praticarem, ou
no mínimo, deve-
riam seus autores
serem mantidos
fora do convívio
social, enquanto
durar sua reabili-
tação, sem a limi-
tação máxima de
três anos, hoje es-
tabelecida no ECA.
Complementam

suas teses, argumen-
tando que esses me-

nores poderiam cumprir
o período de internação

em alas especiais dos
presídios ou das unidades

da FEBEM,afastados dos adul-
tos, fazendo cursos pro-
fissionalizantes e exercendo
atividades, visando retirar-Ihes
a agressividade. Alicerçados
em nossa experiência pessoal
no trato com menores, bem
como, nas opiniões manifes-
tadas por especialistas e
inúmeras autoridades que já se
manifestaram neste CONSEG,
entendemos que, efetiva-
mente, as normas legais perti-
nentes tem de ser revistas,
adequando-as à nova reali-
dade, que mostram que o
critério de fixação da maiori-
dade penal em 18 anos é
puramente biológico, não sen-
do condizente com a maturi-
dade física e psíquica dos
jovens dessa faixa etária. E
ainda, que a impunidade, seja
gerada por falhas legais ou por
ineficiência policial ou judicial,
é inegavelmente uma das
maiores causas do aumento da
criminal idade, em todos os
níveis e segmentos sociais;
servindo pois, como incentivo
aos menores, para a prática de
muitos crimes. E é ainda, por
causa dessa impunidade que,
os menores são aliciados pelos
traficantes, para servirem co-
mo transportadores da droga,
como hoje acontece (em
Barueri, o tráfico de drogas
representa o segundo número
de infrações cometidas pelos
menores em regime de liber-
dade assistida). E é necessário
lembrar que, somente (;10

Brasil, Colômbia e alguns
poucos paraísos dos trafi-
cantes de drogas e do atraso
cultural, a maioridade penal é
fixada em 18 anos. Em todos



ção da maioridade penal
por Paulo Cesar Silveira de Toledo

Advogado, Procurador do Estado (aposentado) e ex-presidente do Conseg Alphaville/Tamboré.

os países civilizados, inclusive
nos Estados Unidos, Alemanha
e na Inglaterra, o menor de 18
anos não é considerado inim-
putável. Na Itália, a maiori-
dade é aos 16 anos. Na França,
a maioridade penal foi agora
diminuída para 13 anos. Em
todos os países civilizados, se
uma pessoa não tem. con-
dições para o convívio social e
apresenta perigo para os ou-
tros, ela é segregada, inde-
pendentemente de sua idade,
enquanto perdurar sua inade-
quação de convívio social, para
se evitar danos contra terceiros
ou a contaminação do seg-
mento social na qual estaria
inserida. Desta forma, certos
mitos sobre a não responsabi-
lização dos menores de 18
anos, têm de ser afastados,
entre os quais o de que a
sociedade é a culpada pelos
desvios do menor, quase sem-
pre um carente social e que
por isso, não pode ser pena-
lizado. Em nosso entender, tais
desvios de conduta, além de
serem inerentes à própria
índole do menor, tem causa,
muitas vezes, na falta de estru-
tura ética e moral de suas
famílias, De fato, pesquisa da
Secretaria de Segurança Pú-
blica de São Paulo já anotou
que a maior parte (;,7.0%) dos
adolescentes internados na
FEBEM em São Paulo (n,"l,%
deles ne faixa etária de 16 a 18

nos) morava com a família,
as quais mais de 60% pos-

suíam casa própria. Ou seja, a
alta de recursos econômicos

não é o fator preponderante
da prática dos assim chama-
aos "atos infracionais" e muito

menos, elidente de suas conse-
qüências, da mesma forma
que os seqüestros não podem
ser justificados por razões
políticas, como muitos enten-
dem. Recente diagnóstico,
realizado pela Associação dos
MBAs da USP, sobre 8arueri e
entorno, informa que entre os
atos infracionais cometidos
pela primeira vez, por adoles-
centes da região, dirigir sem
habilitação figura em primeiro
lugar. Ou seja, são infrações
cometidas por menores de
classes média ou alta, no mí-
nimo, com a permissão ou
omissão de seus pais. De fato,
qual de nós não tem conheci-
mento, inclusive nos condo-
mínios fechados desta região,
de acidentes, inclusive fatais,
provocados por menores diri-
gindo veículos? Outra infor-
mação tirada desse diagnósti-
co: - " 42% de uma mostra de
6.417 estudantes entre 10 e
20 anos revelou que usam
álcool, tabaco ou algum tipo
de droga ilícita". Ou seja, as
famílias são co-responsáveis
por permitir esses vícios entre
seus filhos, porta de entrada
para o crescimento do uso da
cocaína (3%) e maconha
(14%). Aliás, entre a massa
pesquisada de menores usuá-
rios de drogas, " 37% tem
familiares que usam maconha
ou cocaína" e 64% dos usuá-
rios de drogas são adolescen-
tes com mais de 15 anos". À
propósito, quantos de nós
temos conhecimento de casos
em que vizinhos ou dirigentes
de associações de moradores
foram alertar certos pais que
seus filhos estavam utilizando

drogas e foram hostilmente
repelidos? De tudo, se depre-
ende, pois que, se alguma
responsabilidade cabe a ter-
ceiros pela conduta imprópria
dos adolescentes, a mesma
pode ser atribuída aos Poderes
Públicos e aos pais e familiares
dos menores infratores, que
não dão aos mesmos, as con-
dições necessárias para o seu
normal desenvolvimento. De
qualquer maneira, é inegável
que a sociedade não pode
arcar, em prejuízo de sua pró-
pria segurança, com a resso-
cialização inadequada dos me-
nores infratores, imposta por
políticos equivocados ou mal
intencionados, educadores en-
ganados ou pais temerosos
que seus filhos infratores ou
drogados venham a ser penali-
zados. E seja lá a quem for a
culpa de tais atos atribuída, é
inadmissível que menores ho-
micidas sejam rapidamente
soltos e voltem à sociedade
para cometer novos ou os
mesmos crimes. Não é justo
que inocentes continuem a ser
vitimados por menores delin-
qüentes, que deveriam estar
contidos e reeducados, se pos-
sível, pelo Estado. Noticiam os
jamais, por exemplo que, no
dia 28 de no embro, 50 inter-
nos da FEBEM, levados ao
Playcenter, em São Paulo, para
exercício de atividades de
ressocialização, efetuaram um
arrastão no parque, roubando
e agredindo dezenas de crian-
ças, adolescentes e até adul-
tos! Senhores, a população
não mais suporta este estado
de coisas! O joio tem de ser
separado do trigo! Todos as

semanas, fatos acontecem,
mostrando o equívoco da
atual política de recuperação
dos menores infratores.

São por essas razões que,
as propostas recentemente
apresentadas pelo Governador
do Estado de São Paulo, Dr.
Geraldo Alckmin, ao Governo
Federal, propondo a alteração
do ECA, aumentando até para
10 anos, o regime de liber-
dade assistida aos menores
em casos de crime grave,
merecem o apoio de todos.
Além de outros méritos, tem
as mesmas, a grande van-
tagem de sua imediata aplica-
bilidade, eis que não depen-
dem da modificação do dis-
positivo constitucional que
fixa a maioridade penal em 18
anos. Parabéns ao Senhor
Governador do Estado, pelo
seu bom senso e rapidez nas
iniciativas para o atendimento
da justa aspiração da popu-
lação, no sentido de alteração
da legislação pertinente.
Esperamos, pois, que nossos
administradores e legisladores
cumpram suas funções e
encontrem uma solução legal
para corrigir as distorções hoje
existentes na aplicação de
medidas de recuperação do
menor infrator.

O tema sugere reflexão,
assim, o Conseg Notícias abre
espaço para opiniões.
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Encontro Nacional do
PAM - Plano de Auxílio

Mútuo AlphavillelTamboré

Em 28 de novembro pas-
sado, o PAM Alphaville/
Tamboré sediou o En-

contro Nacional, recebendo 350
participantes, no Green Valley
Office Park, em Alphaville.

O objetivo do evento foi
destacar a importância do auxílio
mútuo entre
empresas as-
sociadas, Corpo
de Bombeiros e
Defesa Civil, reu-
nindo represen-
tantes do PAM
de todo o país.

O PAM são
grupos constituí-
dos no Brasil,
como pessoa jurídica, que visam inte-
grar recursos humanos e financeiros
para prestar auxílio e reforço às
atividades do Corpo de Bombeiros,
em emergências.

O PAM de Alphavile/Iarnboré, ins-
tituído desde 1996, conta com 20
empresas da região, como associa-
das, cuja atividade é incentivar os si-
mulados de incêndio; treinamentos
para Brigadas; primeiros socorros;
além de uma participação social
junto à Prefeitura, prestando ser-
viços de noções de G.L.P - Gás Li-
quefeito de Pe-
tróleo, conhecido
como gás de co-
zinha à comu-
nidade do mu-
nicípio.

A progra-
mação do
evento contou
com palestras
de especia-
listas em
emergências; autoridades e a
exposição de produtos e
materiais específicos. Os

estandes monta-
dos por todo sa-
guão do Green
Valley mostraram
a grandeza e a im-
portância das em-
presas que estabe-
lecem contato
com o PAM regio-
nal. São fornece-

dores de EPl's - Equipamentos de
Proteção Individual; extintores, máscaras,
roupas especiais, equipamentos de res-
gate em altura e salvamento, macas,
veículos anfíbios, viaturas, entre outros.

Para o presidente do PAM Alphaville/
Tamboré, Benedito Nunes Petroline é pre-
ciso destacar a importância do evento,
tendo em vista, a necessidade das ações
conjuntas e a eficiência do atendimento
emergencial.

"O Encontro Nacional foi de extrema
importância por conscientizar represen-
tantes de empresas associadas e partici-

pantes, sobre a real
necessidade de práticas
de ações preventivas,
pois tanto brigadistas,
quanto a comunidade,
precisam estar prepara-
dos e aptos a controlar
uma situação emergen-
cial, uma ocorrência,
até a chegada dos

Benedito N. Petroline, PAM Alphavillerramboré;
capitão PM, Luiz Cláudio, coordenador Operacional bo mbeiros. quando da

de Fortaleza e Tenente Regiani Rocha, 18' GB. ocorrência de um si-

nistro", comentou a 2° tenente Regiani
Rocha, do 18° GB e diretora operacional
do PAM AlphavilleiTamboré.

Saguão com estandes



ocorrências

Saiba como o seu cartão
pode ser clonado

Dispositivo de
filmagem disfarçado
de porta panfletos,
instalado na
carenagem do
equipamento

Posicionamento
das micro câmeras,
que funcionam
com transmissâo
de dados para um
ponto que pode
estar localizado
até 200 metros

\,

Dispositivo
(bocal
preparado)
sendo
sobreposto

4 - Falso porta panfletos
instalado na carenagem
do equipamento

1-lnstalando o dispositivo
acima no equipamento

Dispositivo
instalado de__ ==- ~~---I forma que, o

cliente não
perceba a
anormalidade

2 - Dispositivo instalado
no equipamento

Micro câmera
para visualizar
a tela do
equipamento
(letras de
acesso)

Micro câmera
para visualizar
o teclado (senha
de seis dígitos)

3- Falso porta panfletos sendo
instalado no equipamento

Micro câmera
posicionada para
visualizar a tela
do equipamento

Micro câmera
posicionada
para visualizar
o teclado da
máquina

Bateria

Antena
transmissora

5 -Parte interna do
falso porta panfleto
(acessório não
adotado pelo Banco)

Fonte: Internet

Evolução das ocorrências em
Alphaville/Tamboré 2002 e 2003

Nas ocorrências contra o patrimônio, predomina o furto de veículos que,
já foi superada pelo número de acidentes de trânsito, com vítimas.

Não registramos homicídios, estupros, latrocínios ou ações de grandes quadrilhas.
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Contra Patrimônio Trânsito



segurança

Residencial Zero aposta em tecnologia

Asociedade Alphaville
Residencial Zero am-
pliou seu sistema de

segurança interna e aposta
em tecnologia para ofe-
recer tranqüilidade aos
moradores.

Fundada em 22 de maio
de 1990, a Sociedade,
através do seu presidente
José Aparecido Moia, asses-
sorado por Juracy Pereira
dos Santos, gerente de se-
gurança, atualizam, rees-
truturam e complementam
o sistema de segurança do
Residencial.

Nas portarias, o acom-
panhamento mais próximo,
após o treinamento específi-
co aos funcionários, identifi-
cação acirrada, sempre con-
tando com a colaboração
dos moradores.

Atitude e ação - Segundo o
gerente Juracy, como ação
preventiva, a parceria entre

moradores e equipe de
segurança, é fundamental.
"Sem prevenção, não há o
que se falar em segurança.
Aquele que não previne,
recolhe os cacos", lembra
Juracy, mostrando a am-
pliação da entrada de visi--
tantes na portaria e a li-
beração de mais uma
entrada de serviços que
pode ser utilizada como
entrada social, em casos
específicos.

A saída de serviços foi
ampliada com mais um
corredor; o sistema de in-
formatização ganhou mais
recursos e modernização,
além das melhorias na gra-
vação das imagens moni-
toradas, que possibilita o
arquivamento dos fatos
com nitidez, precisão e
qualidade absoluta. Pos-
sibilita ainda, um planeja-
mento detalhado e preciso
em ações de segurança.
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Cancelas, frota e monito-
ramento - Cancelas auto-
máticas foram instaladas na
entrada para visitante e pres-
tadores de serviços, incluin-
do caminhões. A frota de
veículos foi reforçada, com
seis gols e cinco motos e o
sistema de alarme ativado e
reestruturado. A sala de mo-
nitoramento adquiriu seis
monitores com probabilida-
de de ampliação, gerando
imagens extra-muros, com
100% das portarias e do
perímetro, monitorados 24
horas.

Tudo isto acoplado ao
sistema de alarme integra-
do, com fone de emergên-
cia pronto para acionamen-
to do "Alerta Geral" - sis-
tema que aciona a Segu-
rança Pública em minutos.

Central de Controle

A Sociedade Alphaville Residencial

Zero fica na avenida Paiol Velho,

800 - fone: 4195-619.

Telefones de
emergência

180 Grupamento de Bombeiros
4198-6202

Emergência: 193

10 Distrito Policial de Barueri
4201-3199/1173

Delegacia de Polícia
Civil de Barueri

4198-1476

Demutran
4194-2100

Guarda Civil Mun. de Barueri
1532 e 4198-8077/3205

Polícia Militar
190 e 4191-1270 (Alphaville)

4191-4928 (Tamboré)

P.M. Barueri -
1a Cia do 20° BPM/M

4201-3224

Polícia Rodoviária
4198-4366

SACIE - Depto. de Segurança
4191-2300

Shopping Tamboré
4689-6500

S.I.A. - Soe. Inter Alpha
4153-1188

SOCET - Segurança
4195-6111

Soe. Alphaville Residencial Zero
4191-3121/3191

Soe. Aphaville Residencial 1
4191-1921

Soe. Fazenda Tamboré
Residencial 1
4191-3067

Cond. Centro Com.
de Alphaville-Segurança

4191-2154

COMAD - Conselho
Municipal Anti-Drogas

4163-4901

Disque-Denúncia
0800-1 5631 5

Conselho Tutelar
0800-990500

Defesa Civil
4198-1415

Emergência: 199


