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editorial

s reuniões do Con-

seg Alphaville/Tam-

oré de Barueri têm

contado com a grande par-

ticipação de representantes

de vários segmentos de

nossa comunidade. Além

da presença dos membros

dos poderes constituídos de

segurança de nosso mu-

nicípio, têm marcado pre-

.sença. representantes dos

condomínios de Alphaville e

Tamboré, representantes de

escolas, comércio, indús-

trias e síndicos, sindicatos e

empresários.

Em nossas reu-

niões, são discuti-

das possíveis so-

luções e/ou enca-

minhamento de

reivindicações so-

bre segurança de

Alphaville/Tamboré.

Os problemas, não são

poucos e, às vezes, sua

solução é difícil e demora-

da, mas na medida do pos-

sível, sempre com análise,

critérios e bom senso, bus-

camos resolvê-Ios.

A sensação de insegu-

rança está no nosso dia-a-

dia, em nossas empresas,

nas ruas e nas escolas. Não

podemos, nem devemos

continuar pensando que

estamos alheios e imunes à

Insegurança que nos cerca.

Nosso apelo é para que

todos se conscientizem e a

sua maneira, tomem uma

posição de combate à inse-

gurança. Participar, colabo-

rar, denunciar, procurar seus

direitos, reivindicar são ati-

tudes que estão ao alcance

de todos e devem ser exerci-

das. Somente

C:ONSEGALPHAVl. com o real e
efetivo exercício

dessas atitudes,

poderemos tra-

balhar, estudar,

morar e viver

com mais segu-

rança.

Informe-se sobre nossas

reuniões e venha participar.

Sua colaboração é muito

importante.

Contamos com você I

Eduardo Pereira da Silva
Presidente
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Síntese das reuniões

Foram encaminhados os ofícios 021/03 e

022/03 a Prefeitura e Viaoeste, pedindo planeja-

mento e alternativas para o problema na alameda

Rio Negro, altura do n? 250, que atualmente

apresenta riscos de atropelamentos aos usuários.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Foi encaminhado ainda, um ofício solicitando

ao Governador Geraldo Alckmin a instalação do 2°

Distrito Policial, em Alphaville.

Em correção à notícia publicada na edição 23,

do Conseg Notícias, página 7, que tratou sobre "o

estacionamento de carretas defronte ao Re-

sidencial Tamboré", recebemos o ofício 108/2003

do CONTRUBI - Controle de Uso de Imóveis de

Barueri, assinado pelo senhor José Manuel

Fernandes, dando conta de que, a Prefeitura

Municipal aprovou um projeto de construção

diferente e tolerou por um período o uso do

imóvel para estacionar as carretas.

Não tendo implantada a obra, restou

removê-I os do local, atendendo aos interesses

da comunidade.



caminho ainda é
longo até a conquis-
ta dos resultados,

mas, em Barueri, em 10 de
setembro "Dia Municipal de
Prevenção e Combate ao
Uso de Drogas" e ao mes-

_ --.!Jl0~nJQQ, o seg~l,ll']dº_ano
de existência do ÇOMAD -
Conselho Municipal Anti-
Drogas de Barueri.

Tanto a criação do
COMAD quanto desta data
comemorativa definem a
necessidade de mobilização
de todos os segmentos
sociais de Barueri, numa
ação de prevenção conti-
nuada, com o objetivo prin-
cipal de valorização da
vida, através de atividades
que envolvam toda a rede
de educação, entidades
comunitárias, religiosas,
empresariais e do poder
público.

Um estudo da OMS -
Organização Mundial da
Saúde aponta que Q nar-
cotráfico movimenta hoje
US$ 800 bilhões, em todo
o mundo e atrai aproxi-
madamente 400 milhões
de jovens.

Todos conhecemos a
relação direta entre o con-
sumo de drogas e o

CONSEG e COMAD:
no combate

às drogas
aumento da criminalidade. Para a Dra. Maria da
Sabemos também que, o Graça Ferreira Gonçalves,
foco centrado na apreen- presidente do COMAD,
são e repressão ao tráfico médica psiquiatra, membro
de drogas, promove a do corpo clínico do SAMEB,
redução do uso ocasional e em texto produzido pela
a diminuição da crimina- mesma, encaminhado ao

J.jiliIde.;~,--º-.JLúme(O_de __ CONSEG,~sabe.mosque 00_
usuários crônicos mantém- mundo todo, jovens e adul-
se elevado, o que nos leva a tos recorrem a todo tipo de
considerar a urgência da drogas por razões dife-
obtenção de recursos para rentes. Entretanto, se ten-
a prevenção, recuperação e tássemos achar um deno-
tratamento. minador comum para ex-

Os programas elabora- plicar o porquê dessa in-
dos pelo COMAD para en- sanidade, talvez pudésse-
frentar o consumo de dro- mos dizer que moderna-
gas, podem conquistar re- mente, as pessoas mesmo
sultados sociais expressivos pertencentes a culturas di-
na medida em que, são ge- versas, têm a sensação de
rados recursos financeiros e que com esta prática, obte-
humanos. E, após a identi- riam a fuga de seus proble-
ficação das áreas prioritá- mas, desde a miséria, os
rias para a intervenção, me- conflitos emocionais, tédio
diante pesquisa que mere- dos mais afastados, etc,
ce o aval da comunidade etc.
científica internacional, es- Em meados do século
sa é a primeira ação do Co- passado, junto aos enormes
MAD, na busca da redução avanços da ciência, criou-se
da demanda de drogas, um conceito de vida perfei-
neste momento: capaci- ta, sem problemas, como se
tação de recursos e troca isso fosse possível, tendo
de informações e tecnolo- como pressuposto o Ho-
gia: dois anos, dois passos mem-Deus. As coisas não re-
importantes. O COMAD solvidas seriam "esquecidas"
sabe muito bem onde quer e a fuga da realidade passa
chegar e qual é o caminho. a ser feita maciçamente.

Estranho conceito, uma
vez que viver é sempre
ultrapassar, tentar vencer
obstáculos e não eliminá-
los "magicamente". Sem
esta luta, sem este embate,
não há crescimento pessoal
em todos os sentidos. Sem
crescimento pessoal, não
temos pessoas amadureci-
das pelo seu próprio histó-
rico, que possam constituir
uma sociedade madura,
combativa, produtiva, pron-
ta para conseguir melhores
alvos, tanto materiais, co-
mo éticos e subjetivos.

Ao prevalecer o uso de
drogas como constante
fuga, teremos uma socie-
dade infantilizada, sem
líderes, sem trabalho e sem
pensadores.

Vencer esta questão é,
sem dúvida, uma árdua
tarefa @ cabe a todos nós,
indistintamente, fazê-Io.
Não nos neguemos a esta
luta, nem à vida, nem a
investir em nossos recursos
pessoais. quaisquer que
sejam, para que esta fase
de imaturidade, insegu-
rança e medo seja suplan-
tada.

Outros valores, como
enfrentamento, valorização
da vida, reconstrução e a
possibilidade de uma
sociedade mais verdadeira,
podem nos conduzir segu-
ramente para uma con-
vivência mais fraterna e
solidária", finalizou a presi-
dente.

COMAD - CONSELHO MU-
NICIPAL ANTI-DROGA DE
BARUERI - Rua Benedita
Guerra Zendron, 91
Centro - Barueri - SP,tele-
fone: 4163-4901 / e-mail:
comad@ barueri.sp.gov.br
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o Álcool age como
depressivo no sistema
nervoso e não estimu-
lante como se pensam;
sob forma de cerveja, vi-
nho, conhaque, uísque,
cachaça, etc., é a droga
de maior consumo e
abuso contra a saúde, no
mundo moderno.

Pode provocar vício
desde cedo, começan-
do por crianças e adoles-
centes, transformando-os
em alcoólatras em
potencial.

A maior parte dos
alcoólatras começam a
beber na adolescência.

Em demasia, o álcool
torna a pessoa repressiva
pelo mal hábito, olhos
injetados, dificuldade na
fala, perda de controle
de suas ações e aban-
dono dos hábitos de
higiene. Os efeitos au-
mentam quanto maior for
a quantidade ingerida.

Afeta o juízo e a memória;
Causa danos ao fígado,

pâncreas, estômago, ner-
vos e outros órgãos,
além de levar à depen-
dência.

Diminui a produtivi-
dade no trabalho;

Causa mal desempe-
nho escolar;

Cria marginalização
social;

Acidente de trânsito
(motorista bêbado);

Du ra nte trata mento
médico, o álcool altera
ou anula o efeito dos re-
médios (ex.: o antibiótico);

Provoca a morte por
intoxicação ao deprimir o
centro do cérebro que
controla a respiração e os
movimentos cardíacos;

No caso da mulher
grávida, afeta o desen-
volvimento do feto;

O álcool é responsável
por problemas de este-
rilidade e impotência.

Sintomas - Tagarelice,
excitabilidade, risadas ou
depressão e sonolência;

Aumento do apetite
(doces). olhos vermelhos
congestos, alucinações,
distúrbios na percepção
do tempo e do espaço.

Sintomas - Excitação,
aumento da atividade,
agressividade, idéias deli-
rantes com suspeita de
tudo e de todos, palidez
acentuada e dilatação da
pupila.

Fonte: www.terra.com.brlsaúde/especiais/drogas

,-

Atenção I
Prefeito d

do C(

Reunião do Conseg

OS líderes comunitários,
representantes de ór-
gãos públicos e mem-

bros da comunidade recebe-
ram a visita do prefeito Gil-
berto Macedo Gil Arantes
(PFL),na noite de 28 de agosto
passado, na sede da SACIE,
onde são realizadasas reuniões
ordinárias do CONSEG para
aproximar a comunidade à
administração pública.

As principais queixas da
comunidade são: os problemas
de trânsito que afetam a rotina
de moradores e trabalhadores
de Alphaville/Tamboré; o anda-
mento das obras e o planeja-
mento de novas que venham
melhorar as condições gerais
da cidade.

Com relação ao trânsito,
membros do CONSEG e mo-
radores encaminharam mani-
festos, requerimentos e ofícios,
pedindo soluções para proble-
mas, como os estacionamen-
tos em locais proibidos; o
desrespeito à sinalização exis-
tente e falta de punição por
parte do DEMUTRAN- Depar-
tamento Municipal de Trânsito.

"Na alameda Cauaxi, são
400 famílias que se sentem
prejudicadas pela falta de fis-

CONSEG AUlfAVILLE I
Conselho Comumtano de Segurança de AlphavlllE

calização. Muitas vezes, cor-
rem até risco de vida, pois
diante de uma necessidadede
atendimento emergencial, tor-
na-se impossível a chegada de
uma ambulância, resgate ou o
caminhão do Corpo de Bom-
beiros, devido a um veículo
estacionado em local proi-
bido", desabafa a moradora
Clemir França.

"Nós nos preocupamos
com as vidas dos nossos fun-
cionários e os de empresas
próximas a Videolar que, dia-
riamente, precisam atravessar
a alameda Rio Negro, altura do
nO250 e não conseguem, em
virtude do desrespeito dos mo-
toristas à sinalização, para re-
dução de velocidade no local.
Há anos, pedimos por um pla-
nejamento e alternativa ade-
quada, por parte da Prefeitura
Municipal ou da Viaoeste,para
reduzir os riscos de atropela-
mento", comentou Rossini,ge-
rente da Videolar.

Na alameda Araguaia, pró-
ximo aos restaurantes, em
frente ao Shopping Flamingo,
os motoristas estacionam seus
veículosem lugares proibidos e
não são advertidos ou multa-
dos. Na alameda Rio Negro,



capa

edobrada no trânsito
I Barueri participa de reunião
NSEG AlphavillefTamboré

proxirno aos bancos, mesmo
com a instalação dos semá-
foros, a ausência dos agentes
de trânsito provoca abusos, co-
mo tentativas de assaltos e
avanço de farol vermelho.

Por carta. moradores recla-
mam ao CONSEG sobre os
abusos no trânsito, em vários
pontos de Alphaville, como na
avenida Alphaville, próximo ao
Residencial 2 e na avenida An-
drômeda, causando conges-
tionamentos.

Providências
Diante das reivindicações, o

prefeito afirmou que medidas
êônfo-pãsSãi'etas- pa~ra "os

pedestres, novas opções para o
sistema viário para facilitar o
trânsito, o reforço da segu-
rança nas áreas industriais,
empresanars e cornercrars.
incluindo uma ação mais efeti-
va por parte do DEMUTRAN,
estão sendo tomadas.

"É difícil decidir por uma ou
outra obra no bairro de AI-
phaville. As propostas devem
ser discutidas com a comu-
nidade local, entre as socie-
dades representativas do bairro
e o Poder Executivo. É assim
que, temos agido por todos
estes anos e têm dado certo.
Como exemplo, podemos citar
as obras da ponte sobre o rio
Tietê; a rotatória em frente ao
Alphaville Tênis Clube; o
alargamento da avenida que
margeia o rio Tietê; o com-
plexo na avenida Alphaville
com a Andrômeda, que
devemos inaugurar até o
final do ano e tantas outras
que devem acontecer por

força do desenvolvimento
que o bairro apresenta.
Alphaville cresce a cada dia e
com isso, o volume de pes-
soas e de carros aumentam
muito. É natural surgirem
problemas; e estamos preo-
cupados em oferecer con- Campanha
dições de tráfego e de segu- O CONSEG Alphaville/
rança para todos aqueles que Tamboré encerrou a Campa-
aqui transitam. Estamos in- nha de "Educação no Trânsito",
vestindo muito nestes aspec- que teve duração de um ano,
tos", falou o prefeito Gil utilizando faixas, panfletos,
Arantes aos presentes. brindes e ministrando pales-

A visita do prefeito mos- tras, mas infelizmente, o obje-
trou a importância da parceria tivo não foi alcançado.
entre administração pública e Agosto registrou o maior
o CONSEG que congrega os número de acidentes no Cen-
órgãos ãesegurança pul5llêa~·-.tl'6 Empresariãl.-7\slfrTnci"pa"is
e civil. causas foram: a falta de aten-

Para concluir, o prefeito Gil ção, excesso de velocidade e
concordou com o CONSEG, a imprudência de motoristas
em solicitar mais rigor, por e motoqueiros.
parte do DEMUTRAN em Até setembro, somamos
Alphaville e Tamboré, àqueles 34 acidentes, só no Centro
que transgredirem as leis de Empresarial - 70 com vítimas,
trânsito; o mapeamento de um enorme prejuízo para as
problemas como a travessia partes.
de pedestres, próximo à Vi-
deolar, buscando alternativas - - -
e soluções, junto à prefeitura O prefeito Gil Arantes foi ho-
e Viaoeste. menageado com o título "Mem-

Na segurança, o aumento bro Honorário do CONSEG
do efetivo da Guarda Civil Barueri Alphaville/Tamboré",
Municipal, que será cedido a por sua disposição em receber
partir da adesão de mais enti- di ti t -e ISCUIr propos as, açoes e
dades, integrando o convênio

solicitações deste Conselho,
com a Prefeitura para garan-
tir a remuneração do efetivo bem como, por sua partici-
adicional. pação ativa em projetos,

Segundo o prefeito Gil campanhas e parcerias
Arantes, com previsão de insta- junto ao CONSEG, na
lação do 2° Distrito de Barueri solução dos problemas de
em Alphaville, conforme foi segurança do município.
definido junto ao governo do __
Estado de São Paulo, a pre-
sença do S.I.G - Setor de

Investigações Gerais, na ala-
meda Araguaia, o reforço poli-
cial estará garantido com a
atuação de mais homens e
viaturas policiais circulando nos
bairros.

--

-



dia-a-dia

Segurança SACIE, GCMB E PM
efetuam flagrantes no bairro

O
relatório de
ocorrências,
emitido pelo

departamento de Se-
gurança da SACIE, em
agosto passado, relata
que a vítima A.N.S,
após sair da agência
bancária do Santander
na alameda Amazonas,
em Alphaville, foi abor-
dada por um indivíduo
que exigiu que a vítima
lhe entregasse a bolsa. A
vítima se recusou a entre-

gar e foi ameaçada pelo
assaltante com arma de fogo. O
mesmo, em seguida, fugiu num
Fiat prata, dirigido por outro
assaltante. Imediatamente, a víti-
ma fez contato com a base de
Segurança SACIEque, diante das
características dos indivíduos e
com o apoio da GCMB e Polícia
Militar efetuaram o flagrante.

Outro flagrante ficou por
conta da ocorrência ainda em
agosto, quando o vigilante que
efetuava a ronda, próximo à
praça Oiapoque, no Empresarial

Alphaville, após denúncia de
testemunhas, averiguou um
veículo suspeito, onde foi encon-
trado um produto que aparenta-
va ser entorpecente.

A PM foi acionada e o porta-
dor do produto e testemunhas
foram encaminhados ao D.P de
Barueri. Na delegacia, o Delega-
do Quirino Ribeiro encaminhou o
produto ao IML - Instituto Mé-
dico Legal, onde após a ave-
riguação se confirmou o laudo. O
portador do produto, M. L. F.,foi
autuado e preso em flagrante.

Cuidado ao retirar grandes
quantias em dinheiro!

Em agosto passado, a SACIE registrou a ocorrência, cuja
vítima efetuou um saque no valor de R$ 8 mil reais, na
agência do Banco Itaú e ao se dirigir para o ponto de

ônibus, próximo à padaria La Ville, foi abordada por dois indi-
víduos que ocupavam uma moto YAMAHA XT 600, branca.

No local, os assaltantes golpearam a vítima com coronhadas
e fugiram, levando todo o seu dinheiro, talão de cheques,
cartões de bancos e outros. Após o assalto, a vítima foi con-
duzida pela segurança ao SAMEB e posteriormente ao D.P de
Barueri, onde prestou queixa. Parao Capitão Dorival Alves Filho,
1a Cia do 20° BPM/M, a ação de retirar grandes quantias em
dinheiro é extremamente perigosa, pois segundo ele, os ladrões
se misturam aos clientes nas agências bancárias, nas filas, para
observarem este tipo de comportamento inadequado, por

parte das vítimas.
Em setembro passado, um morador da Sociedade

Alphaville Residencial 1, ao retirar do banco uma certa
quantia em dinheiro, foi seguido e abordado na portaria do

residencial por dois indivíduos em uma moto, armados, que
tentaram roubar o morador. A segurança do residencial reagiu
e os ladrões foram afugentados, sem levar nada.

"As pessoas precisam estar atentas para não se tornarem
vítimas em potencial", comentou o Capitão.

Conseg Notícias - 06
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I
dosos,normalmente de

origem humilde, são as
vítimas preferidas de

estelionatários.
O indivíduo pára a víti-

ma, próximo a uma agen-
cia bancária, dizendo que
perdeu um cheque no
valor de R$ 10 mil reais. 2002 e 2003

-Pea ea aj uda.davíti ma para 1 x.P..••e;.Lr ••.•íoLld""o>La...j': jane.ir~a...Ju.lh.P!W.---
encontrá-Io e lhe oferece
uma recompensa, se o
cheque for encontrado.

A vítima então, procura
e encontra o cheque. O
gol pista diz que ela poderá
sacar o cheque, no banco
próximo e ficar com uma
porcentagem em dinheiro.

A vítima acredita, deixa
a bolsa e os pertences com
o gol pista e vai descontar o
cheque.

Ao tentar sacar, é infor-
mado no caixa que, o
cheque é falso e ao re-
tornar ao local, percebe
que seus pertences desa-
pareceram com o estelio-
natário.

Golpes.e mais
golpes.
Fique

atento!

ocorrências

GeMB estoura cativeiro
no Jardim Paraíso

base da GCM -

AGuarda Civil Muni-
cipal de Barueri

recebeu, em setembro,
uma ligação anônima, in-
formando que, na rua das
Ostras, 187, no Jardim
Paraíso, alguns elementos
estavam em uma perua
branca, fazendo ligação
clandestina, direto de um
telefone público. A guar-
nição da GCMB localizou a
perua na rua Tayo, mas,

quando os elementos
perceberam a aproximação
da viatura, fugiram para
um matagal próximo.
Apenas o menor 15.5., 16
anos, foi detido.

Voltando ao local, na
rua das Ostras, 187, os
GCMs constataram uma
ligação clandestina, de um
telefone público, próximo
ao número 211 da mesma
rua. O fato evidencia que o
local seria utilizado para Fonte: Secretaria de Comunicação Socia!

cativeiro.
Na Delpol, foi verificado

que a perua havia sido
roubada em Osasco, no
mesmo dia. O delegado
Eliseu Quirino elaborou o
B.O. de ato infracional!
roubo/formação de qua-
drilha e corrupção de me-
nor. O veículo foi entregue
ao proprietário e o menor,
aos responsáveis.

Ocorrências em Barueri

Ano Homicídio Ooloso Furto Roubo Furto de veículo

2002 46 763 439 261
2003 67 945 547 358

Variação 45,65% 23,85% 24,60% 37,16%

Evolução das ocorrências em
Alphaville/Tamboré 2002 e 2003

No mês de setembro, seis veículos foram furtados e outros seis foram

arrombados para furto de CD players. Dois roubos aconteceram quando

as vítimas sacavam dinheiro nos bancos. Foram seguidas e assaltadas.
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Telefones de
emergência

Corpo de Bombeiros
4195-0929 (Alphaville)

Emergência
193

18° Grupamento de Bombeiros
41986202

1° 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.IA - 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
0800-156315

Conselho Tutelar
0800-990500

-
Denúncias

O
"Disque-Denúncia" recebe informa-
ções e denúncias sobre crimes e vio-
lência durante 24 horas, todos os

dias, por meio de ligações
gratu itas para o te-

lefone 0800-
156315, dis-
ponível para
moradores

da Grande
São Paulo e
(O x xl 1 )
6 2 2 4 -

3040, para
quem mora em

outra localidade
do Estado. Este ser-

viço centralizado per-
mite que a pes-

soa forneça à Polícia, informações sobre
delitos e formas de violência, com absoluta
garantia de anonimato. Segundo infor-
mações do Fórum Metropolitano de Se-
gurança Pública, nos dois primeiros meses
deste ano, o Disque-Denúncia recebeu
10.829 denúncias. Até agora, as infor-
mações recebidas pelo Disque-Denúncia
foram decisivas para a solução de 2.853
casos.

Conheça mais sobre a Secretaria Exe-
cutiva do Fórum Metropolitano de Segu-
rança Pública e Instituto São Paulo Contra a
Violência, acessando:

www.spcv.org.br/ www.forumsp.org.br

Fonte: www.ssp.sp.gov.br- Boletim informativo

do Instituto São Paulo Contra a Violência.

Polícia Militar
localizada em Barueri

PM Bairro

Jd. Paulista20° BPM/M 1a CIA Policiamento

18° GB Bombeiros Engenho Novo--------------------------------------------------
Jd. São Pedra20° BPM/M - Policiamento

Jd. Camargos1° Pelotão da 4a CIA do 1° BPV- Policiamento Rodoviário

Informaçõessobrepontuaçãoemcarteira,licenciame
multase dicasde Educaçãonotrânsito.


