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editorial

, COMI!G
Temos ressaltado que. ConselhoComunitáriode Seg

não estamos livres em
Alphaville e Tamboré ou
em nenhum outro lugar
do mundo, dos perigos e
armadilhas de um dia-a-
dia cada vez mais violen-
to e que a efetiva parti-
cipação do cidadão ''''~I!!!::__~
pode ajudar muito no encaminhamento e
solução de determinados problemas e
assim, melhorar a qualidade de vida no
ambiente em que vivemos ou trabalhamos.

Hoje, é com satisfação que verificamos
alguns resultados positivos da integração
entre a comunidade e os órgãos respon-
sáveis pela nossa segurança.

Todos sabemos das dificuldades finan-
ceiras que passam os órgãos de segurança
e muitos de nós, cidadãos e empresários,
podemos colaborar para tentar suprir a
falta de um cartucho para impressora, a
manutenção de um veículo, uma máquina
fotográfica, um computador, enfim, algu-
ma ajuda.

Através da colaboração de empresas da
região, temos contribuído com a Polícia
Civil, Polícia Militar e a Guarda Civil
Municipal, com a doação de materiais de
escritório, suprimentos e equipamentos de
informática, combustível, sistema de
alarme, entre outros.

Nossa mais recente vitória é a ampli-
ação do convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Barueri e empresas
da região que permitirá um aumento do
efetivo atual, de 66 para 78 guardas
municipais, atendendo exclusivamente a
região de Alphaville e Tamboré.

O CONSEG Alphaville/Tamboré agra-
dece à todas as empresas e cidadãos que
têm colaborado para maior segurança em
nossos bairros, atendendo às nossas solici-
tações e também aproveitar, mais uma vez,
para convidar àqueles que ainda se sentem
seguros e que acreditam não ter nenhuma
responsabilidade em relação ao assunto
segurança, que participem de nossas
reuniões, apresentem sugestões. Todos
serão muito bem-vindos!

Eduardo Pereira da Sílva
Presidente
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parceria

Agilent e Hammer:. .mais parcerias em segurança
Durante oito anos de atuação, o

CONSEG Alphaville/Tamboré rece-
beu Inúmeras solicitações dos
órgãos de segurança pública refe-
rentes à doação de material de
escritório, computadores, centrais
telefônicas, entre outros, em apoio
à prestação de serviços em segu-
rança na região.

O Conselho, formado por enti-
dades locais, representantes da
comunidade que rateiam men-
salmente as despesas e buscam
patrocinadores e parceiros para
enfim, efetuar a doação.

As solicitações são feitas através
de ofícios; passam por avaliação da
Diretoria que repassa às empresas -
parceiras que, eventualmente cola-
boram.

Postos da Polícia Militar, Distritos
e Delegacias, assim como a Guarda
Civil Municipal, são atendidos e
beneficiados com as doações efe-
tuadas por entidades participantes
do CONSEG:Associação Residencial
e Empresarial e Alphaville;
Sociedade Centro Empresarial
Tamboré; Sociedade Fazenda
Tamboré Residencial 1; Condomínio
Centro Comercial Alphaville;
Sociedade Residencial Zero, 1 e 2;
Tamboré S.A; Instituto Mackenzie;
Sociedade Alphaville 18 do Forte e
Shopping Tamboré; além do con-
vênio com a Prefeitura Municipal de
Barueri.

As empresas Agilent Tecnologies
e Hammer Segurança - Serviços e

Blindagem, parceiras voluntárias
do Conselho, doaram recente-
mente equipamentos de infor-
mática e central de monitora-
mento para postos da PM,
Distritos e GCM, em Alphaville e
Tamboré.

Segundo o presidente do CON-
SEG, Eduardo Pereira da Silva, as
parcerias contribuem para manter
os serviços de Segurança Pública
nos bairros e demonstram o com-
prometimento das empresas em
benefício da comunidade", finaliza
o presidente.

Os equipamentos doados pela
Agilent atenderão o CONSEG, a
Guarda Civil Municipal e o r
Distrito; a central de monitora-
mento doada pela Hammer aten-
derá o 20 Distrito.

"O GRUPO HAMMER incentiva a integração

entre os segmentos, acreditando no poder

das parcerias. Com o objetivo de oferecer a

todos de nossa comunidade, qualidade de

vida e segurança, informamos que estamos

doando um sistema de alarme de 8 setores

contendo: placa da central, teclado, bateria e

botão e pãnico, a ser instalado em local e

data pré-determinados, em conformidade

com ofício 56/04 de 10 de junho de 2004 do

CONSEG Alphaville/Tamboré", declarou

Mário Trotta Mendes, proprietário da HAM-

MER.
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AREA oferece cursos aos Condomínios
Com o objetivo de despertar a necessidade de ações preventivas, dentro e fora dos condomínios
verticais na região, a AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphavil/e vem oferecendo

gratuitamente aos seus associados, cursos de Brigadas de Incêndio, Porteiros e Zeladoria.

Brigadas de Incêndio
Treinar brigadas de

incêndio tornou-se
uma preocupação
mundial, visto os
graves acidentes, en-
volvendo prédios, in-
dústrias, comércio e
residenciais.

Desde 2003, a AREA
vem formando Brigadas
de Incêndio com o
apoio de Instrutores do
Corpo de Bombeiros.
Ano passado; 298 pes-
soas concluíram o curso
e em 2004, até o
momento, foram 73.

O cu rso é voltado pa-
ra os fu ncioná rios e sín-
dicos dos condomínios,
que reconhecem a
necessidade de implan-
tação, atualização e trei-
namento de Brigadas.

Até o momento, par-
ticiparam dos cursos,
funcionários e síndicos
dos condomínios: AI-
phama, Village, Victória
I e 11, América I e 11,
Master Residence Stay
Alpha Towers, California
Towers, West Gate,
Europa, Saint Thomas
Phanton, Grand Flori-
dian e Gran Ville, em
Alphaville.

Os brigadistas
aprendem a agir em
situação de rISCO;
agilizar procedimentos
e a comunicação, jun-
to ao Corpo de Bom-
beiros e Defesa Civil;
orientar a população
local; organizar o
abandono de áreas;
primeiros socorros e
manipular equipa-
mentos, como man-
gueiras e mangotin-
hos. extintores e
EPI's; prestar apoio
aos órgãos de

segurança, primando pelo
salvamento de vidas.

Os cursos são realizados
em três eta pas:
- Teórica: palestras e de-
monstrações áudio-visuais;
- Prática: em pista apropria-
da, com a utilização e mani-
pulação de equipamentos;
- In-Ioco: onde a brigada
treina em seu condomínio,
reconhecendo a realidade e
os recu rsos existentes.

!!A reciclagem do curso é
anual, dado à importância
do conhecimento e prática.",
explica Edmir Guedes, coor-
denador de treinamento da
AREA, responsável pela
maioria dos treinamentos.

De acordo com a
2°tenente PM Regiani Rocha,
comandante do Posto de
Bombeiros de Barueri, no
18° GB, "a função da brigada
é propiciar segurança no
momento de um sinistro;
controlar a situação até a
chegada dos Bombeiros e se
possível, tentar extinguir o
fogo; antes que se alastre.

Segundo o síndico do
Edifício Granville, na Ala-
meda Itapecuru, Alphaville,
Luís Zoltan Toth, morador
desde 1987, exigente e par-
ticipativo, "a realização dos
cursos para brigadas foi
importante pela prevenção,
pois depois do ocorrido, não
há muito de que se fazer".
declarou Luís, sugerindo a
realização de um simulado
geral, envolvendo o Corpo
de Bombeiros e Defesa Civil.

"Os oito brigadistas do
Edifício Granville con-
seguiram realizar as etapas
do treinamento em tempo
hábil, sem pânico ou disper-
sóes". destacou o Sargento
PM Sérgio, instrutor do
Corpo de Bombeiros, lem-
brando que a checagem dos

equipamento, condições
gerais da edificação e ade-
quação às normas ABNT NBR
são priorizados pelo Corpo
de Bombeiros e AREA.

Para o brigadista Max,
que já passou por uma expe-
riência com sinistro e não
soube o que fazer, o treina-
mento trouxe informações e
segurança para agir.

O envolvimento dos fun-
cionários e síndicos certifica
a importância de desen-
volver o potencial humano
existente em cada empresa,
em cada função.

Maria Marlene e José Aldo agradeceram,
declarando que, desconheciam a
utilização de mangueiras, extintores
até a realização do curso. Ao centro
Edmir Guedes, coordenador de treina-
mento da AREA.

Porteiros e Zeladores
Com relação aos cursos para porteiros e zeladores, tam-

bém oferecidos pela AREA, a síndica dq Ed. Alphama,
Maria S.e. Aranzana, que participou dos três cursos,
comentou "o resultado foi melhor do que se esperava.
Estes cursos ampliam a visão dos funcionários e melhora
o desempenho". referindo-se ao curso para porteiros. Já
no curso de Zeladoria, os resultados foram percebidos
até pelos moradores que comentaram as melhorias na
rotina do condomínio.

De acordo com a síndica, "o curso para brigadistas
os tornam mais atentos aos riscos, ativos e sequros",
completou Maria que gostou tanto da experiência,
que sugeriu aos coordenadores a realização de um
curso para manutenção de piscinas, com data a-
gendada para o próximo dia 2 de outubro.

Luís Zontan Toth lembrou que a atualização e ~
treinamentos anuais dos funcionários, é necessária
para mantê-Ios aptos, a exemplo do trabalho rea-
lizado com os porteiros dos Residenciais.

Os' interessados em participar dos cursos,
podem entrar em contato com Edmir Guedes
pelo fone: 4191-2300 - Departamento de Segu-
rança da AREA.

Em sala de aula, porteiros e
zeladores reconhecem seu trabalho



Desarmamento e Segurança
por Paulo Cesar Silve ira de Toledo

Diretor de Segurança da ARfA

o Estatuto do Desarmamento, lei criada
para reduzir o número de armas em circu-
lação, deverá certamente contribuir para a
diminuição da violência no País, desde que
outras ações complementares sejam adotadas
para a melhor obtenção dos resultados pre-
tendidos.

Realmente, é assustador saber que as
armas de fogo são responsáveis, no Brasil, por
36.000 mortes, em 2002 '(muito mais do que
o total do número de soldados americanos
mortos nas guerras do Iraque e do Afe-
ganistão). Mais preocupante ainda tomar
conhecimento que a cada ano, só no Estado
de São Paulo, 11.000 armas legais são
roubadas ou furtadas e passam para as mãos
de criminosos'; que o sistema de saúde públi-
ca gasta cerca de R$12.000,003 com cada
vítima de arma de fogo, e que todos os dias
alguém morre no Paísvítima de acidente com
alguma arma'. Ou seja, estamos num estado
de guerra não declarada, se considerarmos os
efeitos diretos das ações criminosas que se
praticam no País,a maior parte com a utiliza-
ção de armas de fogo.

Nessascondições, é óbvio que a retirada
de armas da população civil, não treinada
para seu uso, deverá contribuir para diminuir
a violência. Mas, será que somente essa
providência será suficiente? Acredito que não,
e por muitas razões. Uma delas, é que serão
recolhidas cerca de 100.000 armas (fala-se
em aumentar a meta para 200.000), número
ainda insignificante face o total de cerca de 6
a 15 milhões de armas que se estima exis-
tente. Uma outra razão é que a arma de fogo
é uma mera ferramenta, não é a causa, a
motivação da violência. Façamos uma
reflexão; segundo dados da OMS
(Organização Mundial de Saúde), quase
1.000.000 de pessoas, no planeta, todos os
anos, põem fim à própria vida, como resulta-
do de 10 a 20 milhões de tentativas de suicí-
dio'. Considerável parcela desses suicídios é
efetivada com o uso de armas de fogo (faltam
dados precisos), mas é certo que apenas o
recolhimento dessas armas não impedirá a
consecução desses atos, praticados por pes-
soas desesperadas e desajustadas, que uti-
lizarão outros meios letais para conseguir seu
intento. Finalmente, o desarmamento tem de
ser implantado em todos os segmentos da
população. De fato, os benefícios advindos da
entrega voluntária de armas por parte da
população, são minimizados quando verifi-
camos que somente neste ano, no Rio de
Janeiro, foram apreendidas 534 granadas. E
que traficantes do Rio de Janeiro e. de Porto
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Alegre estão prometendo comprar as armas
a serem devolvidas, oferecendo o dobro do
preço pago pelo governo. E é óbvio que os
marginais não vão devolver as armas,
metralhadoras e granadas em seu poder,
obtidas sempre de forma ilegal.

Em recente pronunciamento na
Câmara Federal, .0 Deputado Alberto
Fraga6 expôs que os países que adotaram
o desarmamento nos moldes do ora feito
no Brasil não obtiveram os resultados
esperados, talvez pela falta de ações com-
plementares, talvez pelo aumento pro-
gressivo da violência, que acontece em
todos os países, por causas diversas.
Assim, na Inglaterra e no Paísde Gales,
os índices de crime à mão armada
cresceram 35% no primeiro ano de
desarmamento. Na Austrália, cuja lei foi
prolatada há um ano atrás, e onde se
arrecadaram 640.000 armas, os homicí-
dios neste primeiro ano subiram 3,2% r

as agressões 8,6% e os assaltos à mão
armada 44% , sendo que só na cidade
de Vitória os homicídios subiram 300% .
Nos EstadosUnidos, o porte de armas é
concedido individualmente por cada
Estado, e todos os Estados com leis li-
berais quanto a esseporte tem índices de
crimes inferiores à média nacional. No
Estado de Washington, onde a proibição
de porte é total, o índice de criminalidade
é o maior do país, é a cidade mais violen-
ta dos USA, tudo segundo consta do pro-
nunciamento do acima citado parlamen-
tar. O desarmamento, por si só, portanto,
não é a solução para acabar com a violên-
cia, é mais um passo nesse sentido, sem
dúvida, entre muitos outros, entre os quais
se inclui a educação e o correto comporta-
mento social, que é de responsabilidade de
toda a sociedade. Enfim, necessário se faz
combater as causas, não apenas os efeitos.
E as ações que competem ao Estado para a
diminuição dessaviolência, em complemen-
tação ao Estatuto do Desarmamento, para
garantir a segurança individual do cidadão
de bem - tais como a mudança de determi-
nadas leis, providencias para evitar a impor-
tação maciça de armas ilegais, a melhoria da
educação, do sistema prisional e dos órgãos
de segurança, por exemplo - deverão ser por
todos nós exigidas.

, Mapa da Violência, Unesco,2004
, SecoSSP Sp, 2001
s SSP Paraná, 2004
• Datasus, 2002
s BBC Brasil, in Folha Online, 9/9/04
6 Ata· Câmara dos Deputados, DETAQ, Sessão 16/8/04
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N@smeses de junho, julho e agosto passado,
nas reuniões do CONSEG,quando as ocorrências
de Alphaville e Tamborésão esclarecidas e ava-
liadas por autoridades de Segurança Pública e
representantes de entidades e empresas locais,
observou-se uma queda em todos os índices de
ocorrências.

Em julho, segundo o Dr. Hélio Bressan, de-
legado titular da Delegacia de Barueri, "nunca
se esclareceu tantos crimes COITIO atualmente
no município".

Homicídios
Baseado em pesquisas, 141 roubos foram

esclarecidos em 2004, contra 35 em 2003. "Em
2004, não ocorreu nenhum homicídio na
cidade, que não tenhamos investigado e
descoberto o autor", declarou Bressan.

Barueri está sem cadeia e a de Carapicuiba
tem 500 presos. Foram feitas muitas prisões
temporárias e preventivas, além de muitos
flagrantes.

Os esclarecimentos de homicídios cresce-
ram mais 206% em um ano; mais de 60
homicídios foram esclarecidos. Segundo
ainda informou Bressan, "o tráfico de drogas
é o alvo da Polícia Civil, em virtude de 99%
dos casos de homicídios, estarem direta-
mente ligados ao tráfico".

"Portanto, as investigações também
estão voltadas para a área dos entorpe-
centes em todo o município, onde se
cumprirá a Lei", afirmou o delegado.



a nos índices
A •ocorrencras

lícias Civil e Militar declaram
íons resulta s em Barueri

Reunião do
Conseg Alphaville
e Tamboré

Furtos de veículos
Com relação aos furtos d@veículos, registrou-se uma sen-

sível queda, o que é atribuída à presença constante das via-
turas da Polícia. Segundo o Capitão Dorival A. Filho da 1a CIA,
as operações da Polícia Militar estão direcionadas para área
criminal, por exemplo, busca de armas ilegais; pessoas procu-
radas pela justiça; veículos, produto de furtos ou roubos,
entorpecentes; entre outros.

População atenta
A população precisa lembrar que, ao presenciar atitudes sus-

peitas ou ocorrência de crimes, deve ligar para 190 ou em caso
de denúncias para o 0800-156315.

Para o Dr. Gilberto Pereira de Brito, delegado titular do 2°
Distrito em Alphaville, "agimos em conjunto, contando com a
colaboração de denúncias de. moradores e trabalhadores",
ressalta Dr. Gilberto. "A denúncia deve ser motivada, porque o
delegado e os policiais não são onipresentes. É necessário que
a comunidade, ao perceber atitudes suspeitas, comportamen-
to incomun na vizinhança ou presenciar qualquer tipo de
delito, ligue para a Polícia, informe, denuncie; só assim, con-
seguiremos diminuir a criminalidade", comentou o delegado.

Ação conjunta
Segundo Dr. Gilberto, todos os índices de ocorrências tive-

ram uma queda significativa, após a ação conjunta dos órgãos
de segurança do município de Barueri.

O 2° D.P atende toda e qualquer espécie de crime, onde
são também apurados. Os de maior relevância são encami-
nhados ao SIG - Setor de Investigações Gerais e Anti-seqüestro.

A investigação é responsabilidade da Polícia Civil, que
agora está presente em Alphaville, somando forças ao efetivo
da Polícia Militar e da Guarda Civil.

Fones:
D.P. de Barueri - 4198-1476
2° D.P - 4193-6610
pelA - 4201-3224
Base Alpha - 4191-2300

resultados obtidos são os me-
lhores possíveis, principalmente
para a comunidade de Alphaville
e Tamboré, que hoje vê seus
índices de ocorrências cada vez
menores, comprovadamente",
finalizou Gil.

A diretoria do CONSEG
agradece a participação das
entidades abaixo descritas, lem-
brando que o convênio benefi-
cia a todos, pois atua de forma
preventiva:

Associação Residencial e
Empresarial Alphaville; Condomí-
nio Centro Comercial Alphaville;
Sociedade Centro Empresarial
Tamboré; Sociedade Alphaville
Residencial Zero; Sociedade
Alphaville Residencial 1; Socie-
dade Fazenda Tamboré Residen-
cial 1; Sociedade Alphaville 18 do
Forte Empresarial; Sociedade
Alphaville Conde I; Sociedade
Alphaville Conde li; Instituto
Presbiteriano Mackenzie; Tambo-
ré S.A (Shopping Tamboré).

As empresas que aderiram à
ampliação foram: DM Indústria
Farmacêutica Ltda; Atlas Copco
Brasil Ltda; Jubran Engenharia
S/A; Argos Armazéns Gerais Ltda;
Roflan Transportes Ltda; Hercules
Sistemas Logísticos Ltda; C&A
Modas Ltda (Avenida Piracema);
Pires Cunha Empreendimentos e
Part. Ltda (Múltiplo 2); Tamboré
S.A (Sede).

. Prefeitura de Barueri e CONSEG
ampliam o convênio com GCMB

5

Efetivo em Alphaville e Tamboré
passa de 66 para 78 guardas

Diretoria do CONSEG visita Gil Arantes

Visto a necessidade de
ampliação do convênio com a
Prefeitura de Barueri, que prevê
a atuação do efetivo da Guarda
Civil Municipal, efetuando o blo-
queio nas principais saídas de
Alphaville e Tamboré, a diretoria
do CONSEG visitou algumas
empresas locais, beneficiadas
com o contingente atual, em
busca de mais adesões ao con-
vênio.

O convênio que está em
vigor desde 2000, permite a
atuação de 66 guardas' civis
municipais nos bairros de
Alphaville e Tamboré, em apoio
à segurança e aos órgãos de
Segurança Pública.

Em virtude da adesão de
mais nove empresas, o convênio
pôde ser ampliado em mais dez
cotas, o que significa um
aumento no efetivo para 78
guardas, duas viaturas e o
remanejamento nos horários
dos guardas.

Segundo o prefeito Gilberto
Macedo Gil Arantes, em reunião
com a diretoria do CONSEGpara
firmar a ampliação do convênio,
"esta parceria vem trazendo
benefícios à toda a comunidade,
em reforço à atuação dos
órgãos de Segurança Pública. A
parceria serve de exemplo para
outros bairros e cidades, por se
tratar de uma ação bem sucedi-
da, voltada à segurança. Os



FORMARE
Luiz Rossine, ge-

rente de recursos hu-
manos da Videolar S.A
empresa instalada no
Centro Empresarial AI-
phaville, uma das parti-

cipantes do CONSEG AlphavillefTamboré,
apresentou em junho passado, o projeto
FORMARE, que tem como slogan "Uma esco-
la para a vida", adotado pela empresa, com o
objetivo de desenvolver as potencialidades de
jovens de população de baixa renda, a fim de
integrá-Ias à sociedade como profissionais e
cidadãos.

A rede Formare é composta por escolas

Juco
Em julho passado,

foi a vez do Dr.
Sebastião Firmino, 2°
Vice-presidente, apre-
sentar a ONG - Organi-
zação Não-Governa-

mental JUCO - Juventude Cívica de Osasco,
agente de integração empresa-escola, que
mantém convênio com mais de 200 empresas
e Prefeitura Municipal. Há 42 anos atuando

profissionalizantes instaladas dentro de
empresas, que disponibilizam espaço físico e
tempo de seus funcionários para atuarem
como educadores voluntários.

As condições sociais de participação no
Formare são: jovens de 16 a 17 anos, com
renda per capita de '12 salário .mínirno. não
sendo filho de funcionários; cursando a 3a

série do ensino médio sem acesso a outros
cursos profissionalizantes e moradores de
comunidades próximas.

A estrutura do programa é para 20
alunos, por um período de um ano dentro da
empresa, com carga horária mínima de 800
horas, programa curricular CEFET-PRlMEC e
certificado "Nível básico da educação profis-
sional".

na região, atende adolescentes na faixa etária
de 14 a 18 anos. Durante quatro meses,
recebem palestras de conhecimentos gerais,
aulas práticas de informática e escritório.
Após o período, os jovens são avaliados,
recebem o uniforme e são encaminhados às
empresas e repartições públicas. Os alunos
estagiários trabalham em repartições públi-
cas, na Prefeitura e Câmara de Osasco;
cartórios; escritórios de diversas áreas; empre-
sas multinacionais, entre outras.

Segundo o presidente Prof. Daniel

Os benefícios são transporte, refeição e
cesta básica. assistência médica e odontoló-
gica, material e uniforme escolar, além de
bolsa auxílio de R$130 reais. Para o aluno:
preparação adequada para o mercado de tra-
balho; desenvolvimento do senso de respon-
sabilidade; disseminação do aprendizado nos
círculos de relacionamento; benefícios para a
família e melhora da auto-estima.

Os resultados são jovens capazes de en-
xergar novas possibilidades, planejar o futuro
e tentar alternativas para atingir seus obje-
tivos. E que ajudam a família a realizar so-
nhos, concretizar planos e desejos.

A Videolar está localizada à Av. Tamboré,
65 - Barueri/Sí; fone: 4197-7000.

Barbosa de Andrade, através da JUCO, os
alunos estagiários estão conseguindo a pro-
moção humana, tendo a oportunidade de
iniciar numa profissão.

Atualmente, são aproximadamente 900
alunos estagiários que seguem um regula-
mento disciplinar, elaborado pela Comissão
de Graduados.

A JUCO está localizada à rua Rubens do
Amaral, 180/200 - Bela Vista - Osasco/SP,
fones: 3682-3040/3684-1238.

PROJOV CAAP

Em agosto passado, Wilson
Negrão, presidente do PROJOV
CAAp, cujo lema é "Ajudar ao
próximo. Devolver à comunidade

Wilson Negrão, aquilo de bom que ela nos pro-
presidente picia. Este é o caminho daqueles

que pretendem contribuir para
uma sociedade mais justa. A maioria das pes-
soas não percebe isso e substitui a ação pela
doação. É claro que valores doados são
importantes, mas do que adiantam sem en-
volvimento, sem a preocupação em dar con-
tinuidade?" declara a diretoria do PROJOV.

Este é o papel do PROJOV e será também
o da sua empresa: interagir com a comu-
nidade em que está situada, contribuindo
para a formação pessoal e profissional de
adolescentes capacitados para exercerem
trabalhos de qualidade nas empresas como
aprendizes.

6 Aí, começa a nossa verdadeira batalha:
inserir 100 adolescentes capacitados e moti-

vados (por semestre) em empresas da região
que estejam dispostas a participar do projeto
e cumprir a legislação.

Desde 1998, já capacitamos e motivamos
mais de 1000 adolescentes -que foram
encaminhados para exercer a função de
aprendiz em empresas. A maioria destes
jovens foram efetivados.

O PROJOV-CAAP é uma entidade educa-
cional sem fins lucrativos, idealizada e admi-
nistrada pelos ROTARY'S Clubes de Alphaville
Barueri, Aldeia da Serra e Tamboré e tem
como objetivo educar, sociabilizar e profis-
sionalizar o adolescente. É uma instituição
reconhecida pelos órgãos MunicipalEstadual
e Federal, legalmente capacitada nós termos
da Lei Federal 10.097/2000.

Nossa proposta resume-se na maneira
moderna de oferecer benefícios às empresas,
fazendo delas parceiras no objetivo de con-
tribuir com a comunidade, formar cidadãos e
incluí-Ias na sociedade.

Após rigoroso teste seletivo, os seleciona-
dos freqüentam o curso de informática e de
auxiliar administrativo com noções de técni-

cas comerciais; visitam empresas e participam
de atividades esportivas e culturais, visando
sempre sua integração profissional e social.

VANTAGENS - Para o jovem: Curso 100%
gratuito; Carteira de trabalho registrada no
PROJOV-CAAP - Preparação para o mercado
de trabalho - Experiência profissional - Salário
de aprendiz - Atividades sócio-culturais
durante o curso.

Para a comunidade: integração social do
jovem através do trabalho - Desenvolvimento
da cidadania - Aumento da renda familiar -
Melhoria das condições sociais das comu-
nidades.

Para a empresa: nenhum custo de recru-
tamento e seleção - Inexistência de vínculo
empregatício - Jovens treinados, motivados e
orientados - As vagas constam no balanço
social da empresa - Atende a cota obrigatória
de aprendiz para empresa.

PROJOV-CAAP está localizado à Av: Dr.
Álvaro Ribeiro, 85 - Santana de Parnaíba/SP,
fone (11) 4154-2192, site: www.projov-
caap.com.br



ocorrências

Entrega de pizza resulta
em roubo à empresa

A ocorrência foi registrada na área da
SOCET - Sociedade Centro Empresarial

Tamboré, no mês de agosto, quando após
o recebimento de uma pizza, a portaria

foi avisada que outra pizza havia sido
solicitada. Minutos depois, um Gol
com dois homens chegaram à por-
taria da empresa para entregar uma

pizza. O porteiro liberou a entrada e
no ato, foi anunciado o assalto.

Três funcionários foram obrigados a carregar dois cofres
até o Gol e, em seguida, foram trancados no banheiro.

A ocorrência revela a necessidade de mais atenção e
preparo da segurança interna das empresas.

CONSEG
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Com a prisão de ladrões, o furto de veículos vem diminuindo a cada mês
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Polícia e segurança
advertem para os
riscos de assaltos

efetuados por
garupas de motos

Tanto a Polícia Militar quanto à segurança da

AREA - Associação Residencial e Empresarial

Alphaville, alertam para a incidência de ações

criminosas, efetuadas por garupas de motos.

Na maioria das vezes, os garupas aproveitam a

distração da vítima para cometerem o delito e

fugir. As motos se perdem pelo trânsito, dificul-

tando o acompanhamento das viaturas policiais.

Em Alphaville e Tamboré, o registro de ocor-

rências deste tipo vem diminuindo, desde junho

passado, conforme relatório de ocorrências da

AREA, mas é preciso estar alerta.

Para a Polícia Militar, a redução destes índices

se deu em virtude das operações periódicas rea-

lizadas nas principais ruas e alamedas dos bair-

ros, com objetivo de averiguar a regularização de

condutores e veículos.

O Capitão Dorival Alves Filho, comandante

da 1a CIA do 20° BPM/M disse que "estas ope-

rações afastam os meliantes da região, que

encontram dificuldades para circular na área",

lembrando que a comunidade também precisa

coolaborar, tendo um comportamento preven-

tivo, como: não portar jóias ou parar nos semá-

foros com os vidros abertos; não contar di-

nheiro nos caixas ou saídas de agencias

bancárias; não deixar a vista celulares, laptops

e volumes que despem a atenção dos ladrões.



Aniversário doConseg
No dia 08 de setembro passado, o CONSEG - Conselho Comunitário de

Segurança Alphaville/Tamboré completou oito anos de atuação na região,
tendo como objetivo reduzir os índices de criminalidade e apoiar medidas

preventivas voltadas à segurança da comunidade em parceria com a
Prefeitura Municipal e com órgãos constituídos da segurança dos bairros.

A criação do CONSEG - Alpha-
ville/Tamboré se deu a partir da iniciativa
de empresários e líderes comunitários,
representantes de entidades, como: SACIE,
hoje denominada AREA - Associação Resi-
dencial e Empresarial Alphaville, SOCET -
Sociedade Centro Empresarial Tamboré;
Condomínio Centro Comercial Alphaville;
Sociedade Alphaville Residencial Zero e
Um; Sociedade 18 do Forte e Shopping
Tamboré, em parceria com os membros
natos, representantes dos órgãos de
Segurança Pública que atuam na região.

O Conselho se reúne mensalmente
para analisar e buscar soluções sobre
questões relativas à segurança que em
consenso, decidem pelo encaminhamento
de solicitações aos órgãos competentes.

A comunidade é convocada, através da
imprensa e convites mensais, com ATA e
Edital de Convocação, contendo: assuntos
tratados, data, horário e local da realização
das reuniões. As reuniões acontecem toda
última quarta-feira do mês, das 18hOO às
20hOO, na sede da AREA, localizada à
praça Oiapoque, 333 - Centro Empresarial
Alphaville.

Realizações:
Em 2000, o CONSEG - Alphaville e

Tamboré em parceria com a Prefeitura
Municipal de Barueri, implantou o con-
vênio com a GCMB - Guarda Civil Mu-
nicipal de Barueri, que prevê a presença de
66 guardas civis, efetuando o bloqueio nas
principais saídas dos bairros de Alpha-
vi lIe/Tamboré.

O convênio ajudou a reduzir os índices
de ocorrências, em virtude da presença
ostensiva dos guardas e viaturas, em apoio
aos organismos de segurança, servindo
inclusive como exemplo, a outras locali-
dades. Atualmente, o convênio está em
processo de ampliação de 66 para 78
guardas, presentes em Alphaville/Tamboré.

A solicitação de Distrito' para Alpha-
ville: após várias reuniões e o encami-
nhamento de ofícios e requerimentos à
administração pública, recentemente à
Secretaria de Segurança Pública, com a
participação da Prefeitura de Barueri,
instalou o 2° D.P, na Alameda Araguaia,
trazendo a presença de mais policiais para
a região e proporcionando mais agilidade
ao processos investigativos.

Postos da Polícia Militar: resultado de
várias reuniões e solicitações, os postos da

PM foram instalados em Alphaville e
Tamboré, que recebem o apoio das enti-
dades e sociedades que compõem o CON-
SEG, quanto à reposição de materiais de
escritório, informática e outros.

Solicitações de Viatura Resgate para o
posto do Corpo de Bombeiros: a solici-
tação a foi atendida, assim como, todo o
Município foi beneficiado com a instalação
da nova sede do 18° GB, localizado na Vila
Porto - Barueri, considerada a maior sede
da América Latina, construída pela
Prefeitura Municipal.

Solicitações de sinalização do trânsito:
várias solicitações foram feitas, através de
requerimentos e até pessoalmente com a
visita do prefeito Gil Arantes ao CONSEG,
pedindo semáforos, faixas para pedestres,
notificações e multas aos infratores no
trânsito; destacando a sinalização de
redução de velocidade e instalação de
gradril, realizada pela Viaoeste na entrada
de Alphaville para a Alameda Rio Negro,
em frente a Videolar SA

Campanha de Educação no Trânsito:
realizada durante o ano de 2003 em parce-
ria com patrocinadores locais, envolvendo
a distribuição de brindes e folhetos; faixas
de orientação e divulgação na imprensa.
Em outubro de 2004, o CONSEG dará con-
tinuidade à Campanha de Educação no
Trânsito, com a 2a etapa que contará com

. a apresentação de palestras e distribuição
de apostilas a crianças e adolescentes de
escolas de Alphaville e Tamboré.

Destaque: o CONSEG apóia também as
campanhas de desarmamento e do agasa-
lho, a campanha "Natal Família Feliz", o
"Festival de Música", com o COMAD -
Conselho Municipal Anti-Drogas; os pro-
gramas PROERD .: Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à Violência e o
"Juventude Sadia", da Polícia Militar e atual-
mente incentiva e divulga entidades
filantrópicas, lançando a campanha "Não
dê esmolas", que visa encaminhar jovens
pedintes à instituições especializadas.

Segundo o presidente do Conselho,
Eduardo Pereira Silva, "uma das grandes
vitórias deste CONSEG é o crescente
número de parceiros e colaboradores,
empenhados melhorar a segurança sob
todos os aspectos, culminando na redução
dos índices de ocorrências, cada vez mais
baixos e um Município melhor e com mais
qualidade de vida", finalizou Eduardo.

Alerta Geral:
Com uma ligação,

você mobiliza todas
as entidades.

18° Grupamento de Bombeiros
4198-6202/4163-7001

Emêrqência: 193

10 Distrito Policial de Barueri
420U199!1 ]73

2° Distrito Policial - Alphaville
419B-6610

Delegacia de Barueri
4198-1476

Demutran
4194-2100

Guarda Civil Mun. de Barueri
1532 e 4199-1400/3205

Polícia MiliMr
190 e 4191-1 no (Alphaville)

4191 ~4928 (Tamboré)

P.M. Barueri -
P Cia do 20° BPM/M

4201-3124

Polícia Rodoviária
4198-4366

AREA - Depto. de Segurança
4191-2300

Shopping Tamboré
4166-9700

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

SOCEr - Segurança
4195-6111

Soe. Alpl1avilleResidencial Zero
4191-3121/3191

Assoe. Residencial Aphaville 1
4191-1921

Soe. Fazenda famboré
Residencial 1
419H1067

Cond. eentr.0 Com.
de Alphaville-Seguran~a

4191-2154

Telefones úteis

COMAD - Conselho
Municipal Anti-Drogas

4163-4901

Disque-DeR6ncia
0800-15631 5

Conselho Tutelar
0800-99Q900

Defesa Civil
4199-1415

Emergência: 199

Posto da Polícia Federal
4193-6292


