


editorial

Você já fez sua parte hoje?

Sua empresa tem uma .:t CONSEGA.U'IL.
política comunitária? Ela par- li' """'hoCo"",,"ri,d,S,gurar

ticipa?
Seus amigos, vizinhos ou

colegas de trabalho participam
de alguma ação comunitária?
E você?

Se pararmos para pensar e
prestarmos atenção ao que nos
cerca, podemos observar que existe uma quan-
tidade enorme de associações, entidades, gru-
pos, etc, que se dispõem a auxiliar o próximo;
lutar por um ideal e cuidar das pessoas ou de
classes menos favorecidas.

Em segurança, não é diferente; pois, exis-
tem associações e entidades que se propõem a
melhorar a qualidade de vida; que buscam mais
segurança para suas famílias, os fatores estão
diretamente ligados.

O serviço de Segurança Pública requer,
atualmente, que "Interessados" se unam e se
posicionem em prol de uma comunidade mais
segura.

Quem ainda não ouviu falar do movimento
"Viva Rio"? A violência carioca fez com que pes-
soas, vítimas e sociedade se mobilizassem para
tentar melhorar, acertar, procurar soluções e
cobrar providências das autoridades.

Nós, do CONSEG Alphaville Tamboré de
Barueri, somos uma dessas entidades; nos
reunimos para escutar os problemas da nossa
comunidade e buscar soluções, junto às autori-
dades constituídas, indo além dessas atri-
buições; apresentando propostas e projetos de
melhorias na segurança; buscando parceiros
que ajudem a criar alternativas e que colaborem
com a aquisição de equipamentos e materiais e
até efetivo para suprir as necessidades dos
órgãos de segurança local e municipal que nos
atendem.

Não devemos e nem podemos deixar que o
caos se instale, para depois, desesperadamente
corrermos atrás de soluções imediatistas. Muito
menos acusarmos o Estado por negligência ou
o município, por acomodação. Não podemos
nos omitir, pois não estamos imunes em ne-
nhum lugar.

As perguntas são: você ainda não foi
assaltado, sua empresa também não? E sua
esposa, ainda não sofreu um seqüestro relâm-
pago em Alphaville? Que sorte! Parabéns!!
Então, não espere acontecer para começar a
agir comunitariamente.

Nossa união e concentração de esforços e
de estratégias, é uma arma para vencer os pro-
blemas de segurança e, quem sabe, contribuir
para' índices cada vez menores de violência.

Algumas ações estão em andamento e pre-
cisamos de colaboração e recursos para desen-
volvê-Ias e implantá-Ias preventivamente.

Sua empresa e seus funciona rios podem
participar e serão bem-vindos.

Eduardo Pereira da Silva
Presidente

trânsito

Preocupação geral e irrestrita

Uma das preocupações em
Alphaville e Tamboré continua sendo o
trânsito.

A Prefeitura Municipal tomou algu-
mas providências, como a presença
mais ostensiva dos guardas do DEMU-
TRAN - Departamento Municipal de
Trânsito, notificando e multando os
infratores. Já é alguma coisa!

Porém, o desrespeito às faixas para
a travessia de pedestres, avanço do
sinal fechado, alta velocidade, aci-
dentes provocados por irresponsabili-
dade, são os principais fatores que
colaboram para o crescimento dos
índices de acidentes compilados pelos
órgãos de segurança.

Na Alameda Rio Negro - Alphaville,
próximo a CONFAB,em horário de rush,
o caos se instala. Moradores e fun-
cionários de empresas locais reclamam
da falta de respeito à travessia de
pedestres. "Ninguém consegue atraves-
sar. Estamos fazendo um abaixo- assi-
nado", declara um dos funcionários da
CONFAB. Campanhas de Educação no
Trânsito foram realizadas pelo CONSEG,
Prefeitura e Demutran, porém os resul-
tados foram insatisfatórios, então:

Se beber, não dirija!
• Um décimo de todos os acidentes

com vítimas, resultam de dirigir com
excesso de álcool no sangue.

• Dois terços dos motoristas e pas-
sageiros mortos nas madrugadas de
sextas-feiras, têm níveis de álcool no
sangue, acima do limite permitido.

• 90% do álcool ingerido leva uma
hora para ser absorvido pelo organis-

mo, mas seu efeito permanece por
várias horas, podendo chegar de 6
a 8h.

Questão de educação!
Em muitas cidades européias,

os carros dão preferência aos pedes-
tres.

Mesmo se o semáforo estiver
aberto, os veículos param para que a
pessoa que estiver na faixa de
pedestres, atravesse a rua.

Cursos

o Departamento Estadual de
Trânsito (DETRAN) conta com o proje-
to "Cidade Mirim", chamada Portinho
Seguro. Nela, policiais dão aulas para
crianças de 5 a 10 anos, de escolas
públicas e particulares, onde a criança
aprende como atravessar a rua, como
se portar em um carro e a importância
do cinto de segurança.

Para os pais, o programa "Como
Educar os Pais no Trânsito", realizado
pelo Sindicato das Auto e Moto Escolas
e Centros de Formação de Condutores
no Estado de São Paulo, onde os instru-
tores utilizam brincadeiras com placas
e semáforos; explicam as regras de
trânsito para os alunos.

As escolas podem entrar em conta-
to com a Cidade Mirim, que fica na Rua
da Mooca, 1291- fone: 3209-6272. E
com o Sindicato das Auto e Motos
Escolas, pelo fone: 3826-9669. Os cur-
sos são gratuitos.

Fonte: O ESTADO DE S.PAULO

carta do leitor

"Em relação aos problemas de trânsito apresentados em AlphaviJ/e recentemente,
gostaria de fazer uma sugestão que pode melhorar esta situação: a construção de
uma passarela em frente ao Shopping. Com esta obra, não haverá necessidade de
semáforos, o que paralisa o trânsito nos horários de rush e os transeuntes terão
mais segurança. Considerando-se a arrecadação de impostos gerados por
AlphaviJ/e para a Prefeitura de Barueri, o custo é ínfimo comparativamente e o
resultado da obra, é de longo prazo".

Roberto Ziemer - Morador
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Pelo desarmamento

por Ana Campas

Em entrevista com o comandante do CPA/M - 8 - Comando de Policiamento de Área
Metropolitano Oito, Reinaldo de Oliveira Rocco, responsável pelo comando de 15
municípios na região metropolitana, no comando de 3 mil homens, algumas dúvidas
sobre o assunto desarmamento foram sanadas.

Campanhas!
Hoje, a população promove

campanhas, pensando em diminuir
a violência e a criminalidade. Seria
muito bom se todos estivessem
desarmados, inclusive os marginais-
o principal alvo da preocupação no
serviço da Polícia Militar, nas ope-
rações policiais. Nelas, uma centena
de armas irregulares, adulteradas e
sem registro, são apreendidas men-
salmente em todo o Estado.

Por outro lado, numa Campa-
nha, quem vai se desarmar é a po-
pulação, a qual entendemos como
pessoas de bem, que lutam para
construir seu patrimônio e manter
sua vida e defender sua família.

Possuir ou não?
O perigo consiste em possuir

uma arma devidamente regulariza-
da, para se defender ou simples-
mente guardada em sua residência.
Ela pode ser utilizada contra a
própria vida por marginais ou em
um acidente doméstico. Essas pes-
soas normalmente, não recebem ne-
nhum tipo de treinamento para
manusear, acondicionar ou utilizar
esta arma, o que agrava a situação.

Desarmar é importante, porém
é preciso dar condições de segu-
rança à população, como a realiza-
ção de um trabalho de fomentação
de seus logradouros públicos, com
manutenção e iluminação adequa-
dos e a promoção da aplicabilidade
dos jovens nas escolas, no esporte,
no trabalho, formando um conjunto
que compõem forças para auxiliar a
Segurança Pública no combate à
criminalidade.

Lei!
Aplicar a Lei do desarmamento

é realizar operações policiais nas
quais são apreendidas as armas
irregulares, retirando-as das mãos
dos marginais.

Para que haja a colaboração do
cidadão, é necessário que, ao pos-
suir uma arma, a mesma esteja de-
vidamente regularizada, registrada e
documentada, além do porte de
arma e do treinamento pessoal.

Recomendações:
Devem se desarmar, aqueles

que: possuírem ou portarem arma,
mesmo que como objeto de he-
rança familiar, sem registro, docu-
mentação ou porte, por se tratar de
objeto irregular, sujeito à aplicação
da Lei.

A arma pode ser entregue no
Distrito Policial, onde será expedido
o auto de exibição e apreensão da
arma.

As campanhas são favoráveis, a
. partir do momento em que cons-
cientizam a população do fato de
que: a arma ao cair nas 'mãos dos
marginais, serão utilizadas na práti-
ca de furtos, roubos ou tirando a
vida de alguém.

Passo inicial na luta contra a violência
A lei n" 10.826, de 22/12/03. conhecida como Estatuto do
Desarmamento. foi publicada no dia 23 de dezembro de 2003
e é o mais recente instrumento na luta contra a violência no
Brasil.
Principais aspectos da nova lei:
- Quanto à aquisição e registro:
Para adquirir arma de fogo de uso permitido. o interessado de-
verá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos
seguintes requisitos:
- comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões
de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal.
Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a
inquérito policial ou a processo criminal;
- apresentação de documento comprobatório de ocupação líci-
ta e de residência certa;
- comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo. atestadas na forma disposta
no regulamento da Lei.
Esses requisitos deverão ser comprovados periodicamente. em
período não inferior a 3 (três) anos para a renovação de
Certificado de Registro de Arma de Fogo.
O SINARM (Sistema Nacional de Armas) expedirá autorização de
compra de arma de fogo. após atendidos os requisitos anterior-
mente estabelecidos, em nome do requerente e para arma indi-
cada, sendo intransferível esta autorização.
A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre cor-
respondente à arma adquirida e na quantidade estabelecida na
Lei.
A empresa que comercializar arma de fogo em território
nacional. é obrigada a comunicar a venda à autoridade compe-
tente, como também, a manter banco de dados com todas as
características da arma e cópia dos documentos previstos neste
artigo, respondendo legalmente pelas mercadorias que comer-
cializar.
A comercialização de armas de fogo. acessórios e munições
entre pessoas físicas. somente será efetivada, mediante auto-
rização do SINARM.
O Certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em
todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter
a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou
domicílio ou dependência destes ou ainda. em estabelecimento
ou empresa de que seja ela titular ou responsável legal.
Quanto ao porte, vejamos algumas considerações:
É proibido o porte de arma de fogo em todo o território
nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e
para:
- os integrantes das Forças Armadas;
- os integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
militares civis (algumas exceções, são apresentadas para as
Guardas Municipais):
- os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e
os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República;
- os integrantes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados
e Senado Federal;
- os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas pri-
sionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas por-
tuárias;
- as empresas de segurança privada e de transporte de valores
constituídas;
- para os integrantes das entidades de desporto, legalmente
constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de
armas de fogo, na forma do regulamento da Lei, observando-se,
no que couber, a legislação ambiental.
- aos residentes em áreas rurais, que comprovem depender do
emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimen-
tar e familiar. será autorizado, na forma prevista no regulamen-
to desta Lei, o porte de arma de fogo na categeria "caçador"
- a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido,

Estatuto
em todo o território nacional, é de cempetência da Polícia
Federal e somente será concedida, após autorízação de SIN-
ARM.
Quanto aos crimes e as penas:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido: Rena -
detenção: de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
- omissão de cautela: Pena - detenção: de 1(um) a 2 (dois) anos
e multa.
OBS: Nas mesmas penas, incorrem o proprietário ou diretor
responsável de empresa de segurança e transporte de valeres
que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à
Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio
de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua
quarda. nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas, depois de ocor-
rido o fato.
- porte ilegal de arma de fogo de uso permitido: Pena - reclusão:
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa,
08S: E se estiver registrada em nome do agente.
Disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em via pública:
Pena reclusão: de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.
OBS: Essecrime é inatiançável.
- posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: Pena -
reclusão: de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.
OBS: Nas mesmas penas, incorre quem:
- suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal ele
identificação de arma de fogo ou arteiro;
- modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-
Ia equivalente a arma de fogo de uso proibido ou para fins de
dificultar ou de qualquer modo. induzir a erro autoridade poli-
cial, perito ou juiz;
- explosivo ou incendiário. sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou requlamentar:
- portar, possuir, adquirir; transportar ou fornecer arma âe fogo
com numeração. marca ou qualquer outro sinlll de identificação
raspado. suprimido ou adulterado;
- vender, entregar ou fornecer; ainda que gratuitamente, arma
de fogo, acessório, munição ou explosivo à criança ou adoles-
cente;
- produzir. recarregar ou adulterar, de qualquer forma, munição
ou explosivo.
- comércio ilegal de arma de fogo: Pena - reclusão: de 4 (qua-
tro) a 8 (oito) anos e multa.
- tráfico internacional de arma de fogo: Pena - reclusão: de 4
(quatro) a 8 (oito) anos e multa.
Quanto às disposições gerais:
É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos, adquirir arma de-
fogo.
- as autorizações de porte de armas de fogo não reqistradas,
deverão sob pena de responsabilidade penal, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, após a publicação da Lei, solicitar seu
registro, apresentando nota fiscal de compra ou a comprovação
da oriqern lícita da posse, pelos meios de prova, em direito
admitidos.
- os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas
regularmente, poderão a qualquer tempo, entreqá-las à Polícia
Federal, mediante recibo e indenização. nos termos do regula-
mente da Lei.
- os possuidores e proprietários de armas de fogo não reqis-
tradas poderão, no prazo de J 80 (cento e oitenta) dias, após a
publicação da Lei, entreqá-las à Polícia Federal media file recibo
e, presumindo-se a boa fé, poderão ser indenizados, nos termos
do requlamento da Lei.
Quanto às disposições finais:
- será proibida a cornercialização de armas de fogo e munição
em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas
no art. 6° da Lei. caso haja aprovação popular, media fite refe-
rendo, a ser realizade em outubro de 2005. Com isso, O Estado
espera que haja uma conqruência entre o Estateto do
Desarmamento e a consciência legal da população sobre os
riscos <tiocidadão comum portar armas de fogo.

Flavia Billi Mantelli/Cinthia Hialys Kozíura Magri
Amalistas Jurídico - 10& Thomson



Certamente, se dedicarmos um
olhar a nós e nossos filhos, vamos
relembrar as infrações de trânsito
cometido pelos adultos: o dirigir após
beber; o permitir que o filho ou a filha
dirija, enquanto menores e sem
carteira; a liberdade total e sem con-
trole no período de veraneio; como se
a vida fosse acabar na volta às aulas.
Muitos pais sentem-se desautorizados,
constrangidos e, conseqüentemente,
culpados a exercerem sua autoridade
com os filhos, porque abusam do
álcool ou porque fumam ou porque
usam drogas ilícitas.

Não se sentem bons modelos
parentais para os desvios de comporta-
mento de seus filhos. Até quando,
vamos assistir com descaso e aceitar
nossos jovens serem trazidos para casa
alcoolizados, dizerem que baseado faz
menos mal que o cigarro ou ficarem
desidratados pelo ecstasy? Paise filhos
negam, fazem vistas grossas, ignoram
as conseqüências e, quando se dão
conta, para muitos, é tarde demais. O
Instituto Nacional do Câncer (INCA)
projeta que, 30% dos principais
cânceres que se desenvolverão no
decorrer deste ano, deve-se ao tabagis-
mo. O câncer de pulmão deverá levar
16.230 pessoas a óbito. E as fábricas
de cigarros em sua "responsabilidade
social" não oferecem leitos hospitalares
para os que dolorosamente sofrerão e
morrerão pelos malefícios do fumo. E o

Não basta amar,
é preciso cuidar!

que estamos esperando? E a maxrrna
"antes prevenir do que remediar?"
Deixando de lado as mais variadas
razões, porque para inúmeras pessoas,
ela não funciona; o esquecimento
desta sapiência implica em ter que car-
regar para o resto da vida uma doença
crônica ou morrer por ela, que certa-
mente, poderia ter sido prevenida. E
como prevenir? Quem sabe, como
primeiro passo conversar com os filhos
sobre suas vidas, acompanhar, partici-
par na escola, por mais chato que
pareça, conhecer seus amigos, supervi-
sionar, ajudar e ensinar a superar as
dificuldades. As crianças e os adoles-
centes gostam muito de ver os pais em
"sua" escola, mesmo os que reclamam,
sentem como interesse dos pais por
eles. A prevenção inicia em casa. A
família tem a primeira responsabili-
dade social com o futuro cidadão. Eser
um bom modelo de identificação dos
filhos, mesmo que não seja por inteiro,
porque a perfeição não existe, deve ser
uma preocupação dos pais e é um
dever, para que possam exigir que seus
filhos cumpram com seus deveres. A
busca de orientação e ajuda, quando
necessárias, é fundamental. Então,
haverá redução da demanda, da vio-
lência, da criminal idade. E saber que
há esperanças, sim; há bons resulta-
dos, sim. Os milhares de exemplos
mostram isso. Basta ter a coragem de
"não se entregar" e acreditar firme-
mente que Não Basta Amar. É Preciso
Cuidar.

Gilda Pulcherio - Psiquiatra
Instituto de Prevenção e Pesquisa
em Álcool e outras dependências

Página Opinião - ZERO HORA

COMAD
Reunião de grupos familiares (Pais)
Toda terça-feira, das 19hOO às 21 hOO
(Maria Alice M. Sommerfeld - Técnica
COMAD).

Amor exigente
Reuniões de apoio à família
Toda quinta-feira, das 20hOO às
21 h30 (Sandra, Conselheira COMAD-
Educadora).
Rua Benedita Guerra Zendron, 91 -
Centro - Barueri/SP, fone: 4163-4901

capa

3a Vara da Infâ
alertam

É comum nos depararmos

com alguns jovens e crianças

andando pelas ruas e alamedas

de Alphaville e Tamboré, em

locais como estacionamentos dos

shoppings, supermercados, loca-

dores, etc; às vezes, pedindo

esmolas, vendendo doces, salga-

dos ou prestando pequenos

serviços.

Muitos perguntam: ninguém

toma nenhuma providência?

A resposta é: Todos nós

podemos fazer alguma coisa!

A pergunta correta é: Quem

se habilita?

Denilson Campos, Consellho Tutelar e
Jufza Leonete Maria da Silva, Vara da

Infância e da Juventude.



sela e Juventude e Conselho Tutelar
para responsabilidade social

Em reunião do CONSEG
de maio passado, a Dra.
Leonete Maria da Silva, Juíza
de Direito da 3a Vara da
Infância e da Juventude de
Barueri, há 9 anos, atuando
no município, afirmou que
não podemos apagar a
pobreza da nossa realidade.
"São inúmeros casos de
jovens encaminhados à Vara
pela Polícia ou Guarda Civil
por cometerem pequenos
delitos. Nosso grande pro-
blema é atender a demanda.
Os menores que circulam por
aí, não têm quem cuide
deles, não têm renda, edu-
cação, saúde e nem família.
Alguns cometem pequenos
delitos e são abordados pela
Polícia ou Guarda Municipal
e encaminhados aos órgãos
de direito; e nós fazemos o
que está ao nosso alcance,
pois nem sempre os casos
são solucionados de imedia-
to, por dependerem de
inúmeros fatores legais",
comentou a Dra. Leonete.
Segundo Denílson Campos,
membro do Conselho
Tutelar, "outros casos são
atendidos pelo Conselho. Os
casos que envolvem os
jovens que estão apenas
vendendo doces e salgados
para complementar a renda
familiar; nestes casos, são
encaminhados aos seus
municípios de origem, visto
que, o Conselho tem como
objetivo a proteção dos
jovens".

A juíza explica que, cada
caso deve ser analisado e que
os jovens não podem ser afu-
gentados dos locais por
onde circulam, pois eles têm
direito ao livre acesso, como
todos. Eles vêm em busca de
alguma renda; seja através

das esmolas, prestações de
serviços ou venda de produ-
tos. Assim, a região se torna
um atrativo para eles. O cor-
reto é não dar esmolas, mas
ajudar de outras formas.

Conforme disposto no
Art. 4° do Estatuto da
Criança e do Adolescente,
disponível também no site
da AREA: www.area-alpha-
ville.org.br, no link CONSEG
Notícias, "É dever da família,
da comunidade, da socie-
dade em geral e do poder
público assegurar, com abso-
luta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à con-
vivência familiar e comu-
nitária".

"A sociedade deve enca-
rar a realidade e buscar alter-
nativas de inclusão social em
conjunto, seja ria criação de
oficinas, atividades ocupa-
cionais, entidades sociais e
etc, ajudando a dar-Ihes
alguma possibilidade de
renda, que não através de
esmolas", salientou a Dra.
Leonete.

De acordo com a direto-
ria do CONSEG Alphaville/
Tamboré, Barueri, rico em
solidariedade e desenvolvi-
mento, é palco de muitas ini-
ciativas públicas e privadas
quando o assunto é respon-
sabilidade social. A conscien-
tização é o melhor caminho.
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Crianças participando do programa
"Prefeito No Seu Bairro".

por Ana Campos

Entidades sociais

CEPAC - Associação Educação para Adolescentes e Crianças
Área de atuação: Assistência à jovens
Responsável: Jacques Michel Boutaud
Endereço: Rua Martim Afonso de Souza, 72 - Parque Imperial -
Barueri/SP.
Contato: Ivone Ataíde Antunes
Fone/fax: (Oxxll) 4195-9060

CISNE - Sociedade Beneficente Cisne
Área de atuação: Assistência à jovens
Responsável: Achyles Theophanes
Endereço: Avenida São Camilo, 3330
Chácara São João - Carapicuiba/SP.
Contato: Andréia Conceição Santana

PROJAB - Projeto de Ação Social de Barueri
Área de Atuação: Promoção da cidadania
Responsável: Marcondes Alves de Lima
Endereço: Av. Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordãe, 1.800
Jardim Tupã - Barueri/SP. - Fone/ fax: (OXX11) 4194-711:)6

SOABEM - Sociedade Amigos do Bem-Estar do Meno
Área de atuação: Assistência e serviços sociais
Responsável: Vanusa Meio
Endereço: Av. Capitão Francisco César, 1240 - Engenho Novo-
Barueri/SP. - Fone/fax: (Oxx11) 4168-3433

Quem pode ajudar
Conselho Tutelar - fone: 4198-5344 (24 horas)
Guarda Civil Municipal de Barueri - fone de emergência: 1532
3a Vara da Infância e Juventude - fone: 4198-4844
Delegacia de Polícia de Barueri - fone: 4198-5974



Dia dos CONSEGs

Autoridades civis e militares prestigiaram o evento

evento, "a importância de um evento como esse,
está em destacar que questões de segurança públi-
ca, devem ser debatidas com toda a sociedade, a
fim de atingir a redução da criminalidade e propor-
cionar mais qualidade de vida à população",
comentou o comandante.

Aproximadamente 800 CONSEGs foram cria-
dos no País, contribuindo para o avanço de investi-
gações, denúncias e melhorias na segurança.

"Algumas campanhas, programas e projetos
que surgem nas reuniões ordinárias, servem de
exemplo para outras comunidades, como no caso
da "Campanha do Desarmamento Infantil", criada
por José Carlos de Lima, presidente do CONSEG
Barueri-Centro, vencedor do prêmio "Franco Mon-
toro", favorecendo a propagação da segurança pre-
ventiva", finalizou Rocco, em seu pronunciamento.

Compareceram à solenidade: o prefeito de
Osasco Celso Giglio e de Barueri, Gil Arantes; o ex-
deputado Rubens Furlan; o comandante do CPNM-

·8, Reinaldo de Oliveira Rocco; o comandante do
18° Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel
Sergio Paim Ignacio; o comandante do 20° BPM/M,
tenente-coronel Jorge Luiz Pereira e o capitão
Dorival Alves Filho, DeI. Seccional Carapicuíba, Dr.
Wagner Lombisane,convidados e imprensa.

O Comando do Policiamento de
Área Metropolitano Oito (CPNM-8).
em parceria com os Delegados
Seccionais de vários municípios da
Região Metropolitana Oeste, como:

Osasco, Taboão da Serra, Carapicuiba e
Barueri e os integrantes dos diversos
Conselhos Comunitários de Segurança
desses municípios, estiveram reunidos
para celebrar o 19° aniversário de criação
dos CONSEGS, no Centro de Formação de
Professores de Barueri, na Vila Porto, em
Barueri, em maio.

Os CONSEGs são grupos de pessoas do
mesmo bairro ou município que se reúnem
para discutir e analisar, planejar e acompa-
nhar a solução de seus problemas comu-
nitários de segurança; desenvolver campa-
nhas educativas e estreitar laços de entendi-
mento e cooperação entre as 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 inter-
médio do Coordenador Estadual para Assuntos
dos Conselhos Comunitários de Segurança.

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.

Segundo o coronel PM Reinaldo de Oliveira
Rocco, comandante do CPNM-8 e anfitrião do

SACIEaltera
denominação para AREA

Desde dezembro passado, a Sociedade
Alphaville Centro Industrial e Empresarial
mudou a denominação para AREA - Associação
Residencial e Empresarial Alphaville, atendendo
à necessidade de adequação ao novo Código
Civil que prevê a alteração para "Associação",
por representar mais de 4362 apartamentos
construídos no Centro Empresarial Alphaville
(Residencial). A AREA está localizada à Praça
Oiapoque, 333 - Centro Empresarial Alphaville -
Barueri/SP, telefone: 4195-5400, fax: 4195-5092
site: www.area-alphaville.org.br.

CONSEG conquista parceiros para a ampliação
do convênio com a Prefeitura de Barueri

11, mediante a adesão de cotas.
Com o convênio, os flagrantes aumentaram

e os índices de ocorrências diminuíram conside-
ravelmente, conforme apontam os relatórios
mensais fornecidos pelas entidades e órgãos de
segurança citados.

A ampliação totalizará 92 guardas concur-
sados e treinados pela Prefeitura, motos viatu-
ras, novos postos e horários remanejados.

"A idéia teve início no CONSEG Alphaville/
Tamboré e hoje é exemplo para outros bairros e
municípios, contribuindo para redução dos
índices de ações criminosas", declarou o prefeito
Gilberto Macedo Gil Arantes, favorável ao con-
vênio.

A empresa Monange é uma das parceiras
mais recentes a aderir ao convênio. Outras
empresas já manifestaram interesse e estão em
processo de análise.

Informações sobre a participação no con-
vênio, podem ser obtidas pelo fone: 4195-5400
ou e-mail: ana@area-alphaville.com.br. com a
Assessora de Comunicação, Ana Campos.

Aprimorando o policiamento comunitário

Uma comissão do Conseg Alphaville/ Tam-
boré, formada por representantes da AREA,
Centro Comercial Alphaville, Shopping Tamboré,
SOCET, FIEB, Soe. Fazenda Residencial Tamboré
1, visitou empresas locais, em busca de parce-
ria para ampliação do convênio com a
Prefeitura de Barueri, que prevê o aumento do
efetivo da Guarda Civil Municipal de Barueri,
com o objetivo de aprimorar o policiamento
comunitário em Alphaville e Tamboré.

Firmado entre o CONSEG e a Prefeitura
Municipal, o convênio mantém 66 guardas
civis em 10 pontos estratégicos dos bairros,
desde 2000, bloqueando as principais saí-
das nos casos de fugas.

O sistema em vigor atua em parceria
com a segurança da AREA - Associação
Residencial e Empresarial Alphaville,
SOCET- Sociedade Centro Empresarial
Tamboré, Shopping Tamboré, Asso-
ciação Residencial Zero, Soe. Alphaville
Residencial 1 e 2, Soe. Fazenda Tam-
boré Residencial 1, 18 do Forte,
Instituto Mackenzie, Alpha Conde I e
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Ações da Guarda Civil Municipal de Barueri

Em março passado, o comandante Miguel Ribeiro da Silva, da
Guarda Civil Municipal de Barueri, esteve em Brasília para entregar a
minuta da regulamentação da Proposta da Emenda Constitucional
87/99, de autoria do senador Romeu Tuma, ao presidente da Câmara
dos Deputados, João Paulo Cunha. Segundo o comandante Miguel, a
comitiva foi muito bem recebida. "Foram muito receptivos, pois
sabem que estamos melhorando o sistema de segurança", finalizou o
comandante. Em junho, o Comandante da GCMB e 1° Secretário do
Conselho Nacional das Guardas Municipais, participará do "XV
Congresso Nacional das Guardas Municipais", realizado em Fortaleza
(CE), representando Barueri.

Informações sobre o congresso, podem ser obtidas pelo e-mail:
anaclaudia_ac@yahoo.com.br

Em abril, a GCMB
formou nova turma,
reforçando o efetivo em
50 guardas. O procedi-
mento visa substituir as
vacâncias da corpo-
ração e os novos
guardas iniciam o
patrulhamento.

A GCMB, que soma
um efetivo de 600

guardas patrulhando a cidade em 100 viaturas, formou turmas que
compõem atualmente as corporações de Itapevi, Jandira, Santana de
Parnaíba, Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, que
passam por rigoroso treinamento.

Ocorrências atendidas pela GCMB
Até 31 de março de 2004, em Barueri

Treze apreensões de armas de fogo, 05 flagrantes de roubo e 03
de furto, 01 porte de entorpecente, 53 autos localizados, 03 capturas
de foragidos e procurados, 09 homicídios, 01 roubo, 2607 auxílio ao
público e 756 socorros médico.

A Guarda Civil Municipal de Barueri atende as emergências pelo
fone: 1532.

Análise de Ocorrências
CONSEG
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o Auxilio ao Público • Contra Pessoa o Trânsitoo Contra Patrimônio

Nos últimos meses, houve redução nas ocorrências de furto de
veículos, corelata ao aumento de ostensividade da Polícia
e operação das cameras de video.

ocorrências

Atenção redobrada
• Em abril passado, na locadora Blockbuster, Alameda Rio

Negro - Centro Empresarial Alphaville, dois indivíduos de aproxi-
madamente 30 anos e armados, entraram a loja pela manhã,
renderam o gerente e outros funcionários à procura do cofre.

Ao encontrar, roubaram R$ 500 reais e fugiram. Segundo o
depoimento do gerente da loja, a PolíciaMilitar foi acionada, mas
chegou após à fuga dos bandidos.

• Ao disparar o alarme da empresa Send Celulares,captado pelo
monitoramento da AREA, via fone. um funcionário da loja infor-
mou que dois indivíduos usando bonés, haviam roubado alguns
aparelhos celulares e fugiram em uma moto. Segundo a gerel1te,
os ladrões estavam armados e chegaram a prender os funcionários
no banheiro da loja.

• Na SAVE Veículos, o porteiro informou que dois indivíduos,
ocupando um Gol na cor preta se aproximaram, falando que iriam
entregar um veículo por solicitação do diretor da concessionária;
logo em seguida, anunciaram o roubo.

Outros ladrões se aproximaram e entraram na loja, mantendo o
porteiro encapuzado e amarrado. Após 0 roubo, o porteiro acionou
a Polícia Militar e contactou o sub-gerente da concessionária, que
no local, constatou o roubo de um televisor, dois monitores de
computador e dois rnicrocornputadores. O cofre também foi arrom-
bado, mas não 'se sabe ao certo, o que foi levado. Na loja, foram
encontradas algumas folhas de cheques roubados. A Polícia Militar
apresentou a ocorrência no D.P.de Barueri.

• Em um Condomínio na Avenida Cauaxi, sequndo declaraçõesda
vítima e testemunha, três indivíduos em companhia de um morador
se aproximaram da portaria e entraram no edifício. O morador rea-
giu e sofreu escoriaçõespelo corpo. Um outro morador percebeu a
ação e avisou a segurança da AREA. Os ladrões fugiram, sem êxito,
ao perceberem a chegada das viaturas.

• Percentuais de ocorrênclas em AI.phaville. Atenção!
Roubos: 9,84% acontecem de segunda e sexta-feira,

das 12h às 18h;
Furtos: 17,70% acontecem de terça e sexta-feira,

das12hàs18h;
Furto de veículos: 34,62% acontecem de terça equinta~feira,

das 12h às 18h;
Roubo de veículos: 18,18% acontecem de terça e sábado,

das 18h às Oh.

• Depoimentos

De acordo com o CapoDorival A. Filho, Cmte. da P eia do 20.°
BPM/M, foram designadas três viaturas e duas motos para a
região, com o ojetivo de coibir as ações criminosas.

Segundo o gerenté de segurança da AREA - Associação
Residencial e Empresarial Alphaville, Joaquim Domingues, "a
empresa não mede esforços operacicnais e financeims. para
viabilizar os mecanismos preventivos de segurança; visando a
redução dos índices de ccorrências. A parceira com os
órgãos de Segurança Pública, como Polícias Civil, Militar e
Guarda Civil Municipal de Barueri garante o mapeamento da
área e o direcionamento de recursos que permitem ope-
rações focadas, como por exemplo, nos casos de furtos de
veículos; sem entretanto, alterar a rotifla rlQ pafmlhamento
e monitoramento 24 horas efetuado pela.Af.{EA".
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Sindicato dos Trabalhadores
em Segurança e Vigilância
e seus Anexos de Barueri

o Sindicato é uma organização profissional cujos princi-
pais objetivos sociais são: a representação, assistência, pro-
teção e defesa dos interesses coletivos e individuais dos
"profissionais de segurança".

Aos sindicatos, cabem a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, incluindo questões judi-
ciais e administrativas.

Cabe à instituição, portanto, conhecer os aspectos da
categoria que representa; lutar por sua existência,
manutenção, subsistência e desenvolvimento, entabulando
as negociações e processos coletivos, a fim de defender sua
condição e estabelecer processo de melhoria para segurança.

O sindicato conta com os serviços chamados assisten-
ciais, como: educação, lazer, saúde e bem-estar.

Em Barueri, Amaro Pereira da Silva Filho foi diretor do
Sindicato durante cinco anos e há um ano é presidente; Jair
Rodrigues de Souza, o Assessor, pelo mesmo período.

No sindicato, a empresa contratante poderá:
- obter referências anteriores sobre a prestação de

serviços da contratada;
- checagem sobre a obtenção do CRS - Certificado de

Regularidade de Segurança;
- informações sobre o próprio Sindicato.
Os interessados podem obter informações pelo fone:

4706-1211. Rua Damião Fernandes, 51 - Barueri - Centro.
E-mail: vigilantemaisforte@uol.com.br

. - -

Evite sacar grandes
quantias em dinheiro nos
caixas eletrônicos. Os ladrões
observam este comportamen-
to;

• Não estacione por lon-
gos períodos pelas ruas.
Procure um estacionamento
mais próximo do seu trabalho;

• Não namore dentro do
carro e em locais com pouca
iluminação;

• A Polícia adverte quanto
à incidência de roubos e/fur-
tos efetuados por assaltantes,
ocupando motos. Atenção ao
portar dinheiro, celulares, not-
book's ou ao parar em semá-
foros.

Onde procurar ajuda policial?
Em Alphaville, nos postos da Polícia Militar, fone: 4191-1270

Nos telefones de emergência da AREA .: Associação Residencial e Empresarial
Alphaville, fone: 41-91-2300. Acionando uma das 32 cabines de "Segurança via
rádio", instaladas nas principais alamedas do Centro Empresarial.

No 2° Distrito Policial - Alphaville, fones: 4195-2725/4193-6610

Guarda Civil Municipal de Barueri - emergência: 1532

No Tamboré, nos postos da Polícia Militar, fone: 4191-4928

Informações sobre pontuação em carteira, ücencernemo,
multas e dicas de Educação no trânsito,

IQ)TelefoD.eS ~e
emergencla

180 Grupamento de Bombeiros
4198-6202
4163-7001

I:mergência: 193

10 Distrito Policial de Barueri
4201-3199/1173

Delegada de Polícia
Civil de Barueri

4198-1476

Demutran
4194-2100

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

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

AREA - Depto. de Segurança
4191 :2300

Shopping Tamboré
4689-6500

S.I.A. ~ Soe. Inter Alpha
4153-1 H!8

SOCH - Segurança
4195-6111

Soe. Alphaville Residencial Zero
4191-3121/3191

SOG.Aphaville Residencial 1
4191-1921

Soe. fazenda Tamboré
Residen€:jal 1
4191-3067

Cond, Centro Com.
de Alphaville-Segurança

4,1<31-2154

COMAD - Conselhe
Municipal Anti-Drogas

416;il-4901

Disque-Denúncia
0800-1 5631 5

Conselho Tutelar
0800-990500

Defesa Civil
4199-1415

Emergência: 199
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