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Durante todo o ano de 2004, nossa
postura foi a de cobrar de nossa
comunidade uma participação

efetiva no CONSEG.
Tentamos mostrar a todos os mo-

radores e empresários que a partici-
pação de cada um, para colaborar na
solução e encaminhamento dos proble-
mas relativos à segurança, seria o ca-
minho mais curto para proteger nossas
famílias e nosso patrimônio da insegu-
rança que assola toda a sociedade.

Os números da região Oeste, macro
região de São Paulo e, em particular, a
sensível queda nos índices de violência
na região de atuação do CONSEG
Alphaville/Tamboré, nos deixam com a
certeza de que grande parte de nossos
esforços deram resultados.

Estamos encerrando o ano de 2004,
com uma queda generalizada dos
índices de violência na região de
Alphaville e Tamboré e esse resultado
somente foi e está sendo possível,
graças a integração perfeita entre a
Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil
Municipal de Barueri; além da partici-
pação e aprovação da Prefeitura
Municipal de Barueri e de cidadãos, re-
presentantes de empresas que acredi-
tam em sua comunidade e dela partici-
pam e a ela, estão integrados.

Nós, membros do CONSEG Alpha-
ville/Tamboré, gostaríamos de agrade-
cer a todos àqueles que, durante o ano
de 2004, se preocuparam com seu bair-
ro, que doaram algumas horas à sua
comunidade e que, na realidade, são os
verdadeiros e grandes responsáveis pela
melhoria nas condições de segurança de
nossos bairros.

Os índices alcançados mostram que
o caminho a seguir está correto, por-
tanto convocamos os moradores e tre-
balhadores, empresários dos condo-
mínios horizontais, verticais e empresas
locais a participar do nosso trabalho.

Participe de nossa reunião, faça
doações, para equipar melhor as nossas
Polícias; participe dos convênio entre
comunidade e Prefeitura Municipal.
Seja atuante, pois é esse o caminho.

Eduardo Pereira da Silva
Presidente

PRÊMI

Prêmio Vojiro Takaoka

Pelo desarmamento

Yf"I'RO TAKAOKA 2004

policiais, que votaram em seus colegas,
seguindo critérios como boa conduta
policial, competência profissional, amor à
causa pública e bom relacionamento
entre colegas. Os escolhidos receberam
medalhas e diplomas.

"Nossa polícia é formada por homens
e mulheres do Bem e da Lei. Vocês, poli-
ciais civis e militares, merecem esta noite
de homenagens", disse Geraldo Alckmin.

"Estes policiais são exemplos para se
seguir! No dia-a-dia, enfrentam uma luta
constante contra o perigo, a violência
sem limites, as emboscadas, num fogo
cruzado contra os que ameaçam e colo-
cam uma nuvem de medo em nossa
sociedade", finalizou Therezinha Takaoka.

Fonte: www.ssp.qov.sp

de Bombeiros e Guardas Municipais, além
da Polícia Federal. Até dezembro, foram
entregues 248 mil armas, segundo infor-
mações obtidas pelo fone: 0800-
7290038.

Em Barueri, delegacias e distritos poli-
ciais estão recebendo as armas, e para
tanto, é necessário a retirada de uma
autorização de transporte para a legaliza-
cão da acão.
, Mais informações, podem ser obtidas
pelo fone do 2° D.P 4193-6610.
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O governador Geraldo Alckmin e o
Secretário Saulo de Castro Abreu
Filho participaram no dia 11 de

novembro, da entrega do Prêmio
Takaoka, em São Paulo. O objetivo é
motivar e reconhecer os policiais civis e
militares que mais se destacaram em suas
funções no ano de 2004.

Estiveram presentes ao evento o
Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel.
Alberto Silveira Rodrigues; o Delegado
Geral da Polícia Civil, Marco Antonio
Desgualdo e representantes da Y. Takaoka
Empreendimentos, construtora que idea-
lizou o prêmio.

A premiação foi criada em 2001 para
reconhecer os bons profissionais que
atuavam na região dos condomínios
Aldeia da Serra, Alphaville e Tamboré. Em
2003, a Secretaria da Segurança fez uma
parceria com a Y. Takaoka e ampliou o
prêmio para a Capital e Grande São
Paulo.

Neste ano, foram 22 policiais premia-
dos, sendo 11 da Polícia Militar e a outra
metade, da Polícia Civil. Eles foram eleitos
dentro de um público de 1.680 inscritos.
A escolha foi realizada pelos próprios

OCONSEG Alphaville/Tamboré. está
apoiando a Campanha Nacional
do Desarmamento, desenvolvida

pela Polícia Federal, Ministério da Justiça
e a Secretaria da Segurança Pública.

Desde julho passado, o governo ini-
ciou o pagamento de R$100,00 e
R$300,00 por unidade, para aqueles que
entregarem suas armas nos postos re-
ceptores. O governo credenciou para a
coleta de armas o Exército, as Polícias
Civil e Militar, instituições como o Corpo



Segurança Pública e Condomínios Fechados
por Cel. PM. Jairo Paes de Ura

estabelecer medidas suficientes
de controle de seu quadro de
funcionários. Este último item
não deve ser desprezado,
nem acusado de preconceitu-
oso, em relação aos traba-
lhadores. O fato é que, crimi-
nosos mimetizando-se em
pessoas de trabalho, têm
agido por dentro dos con-
domínios, obtendo dados
sobre os dispositivos de
segurança e os
bens dos mora-
dores, assim, via-
bilizando roubos.

Omotivo original que levou
muitas famílias a escolher viver
em condomínios fechados foi o

suposto maior grau de segurança,
propiciado por tais soluções arquite-
tônicas. Embora, os empreendedores
afirmem que esse fator tornou-se
secundário, superado pelo fator quali-
dade de vida, a preocupação com
segurança continua a ser um dos
motivos considerados na escolha, pois
os condomínios fechados caracteri-
zam-se por emprego de segurança pri-
vada. Por outro lado, há casos em que
bandos de criminosos armados con-
seguem burlar os dispositivos de segu-
rança e, na prática, a presença policial
intramuros, é inevitável. Diminuir a
sensação de segurança com a reper-
cussão de tais fatos. Nota-se, certo
desencanto em relação ao nível de
segurança dos condomínios fechados.
Apesar de tudo, os moradores de tais
áreas devem lembrar-se de que, ao sair
dos limites do condomínio, todos têm
direito de fluir de grau razoável de
segurança nas vias públicas. Afianço-
Ihes que ele existe em todo o território
do Estado. A Polícia Militar intervirá do
mesmo modo, como intervém em
qualquer parte, mediante aciona-
mento do número telefõnico de
emergência 190, em caso de crime
no interior de condomínios fecha-
dos. Os muros dos condomínios
não devem ser símbolo de
"apartheid", seja de dentro para
fora ou em sentido inverso.
Cabe á Força Policial agir de

Tendo chegado ao meu
conhecimento a revista
"CONSEG Notícias", quero
cumprimentâ-lo pela qualidade
e pela temática do informativo.
Neste sentido, aproveito para
enviar o texto "Segurança Pública e
Condomínios Fechados", solicitando,
que seja publicado na referida
revista.
Aproveito a oportunidade para
expressar a V.S minha consideração
e respeito,f

Cel. PM. Comandante do Policiamento
Metropolitano, Jairo Paes de Lira,
em 17 de novembro.

modo pró-ativo, estreitando o rela-
cionamento, sempre de modo estrita-
mente profissional, mas, nunca frio;
estimular a formação de redes de auto-
proteção entre os moradores e tam-
bém entre os condomínios próximos
entre si; propiciar palestras a fun-
cionários e dirigentes, com o intuito de
capacitá-Ios a evitar as armadilhas dos
criminosos; incentivar os dirigentes a
participar dos Conselhos de Segu-
rança. Principalmente, há de zelar por
seus dispositivos ostensivos, pelo
mapeamento dos condomínios e seu
grau de risco e pela adequação do
tempo de resposta de suas patrulhas,
em caso de crime no interior deles. Aos
condomínios, cabe atuar como par-
ceiro da Força Policial, orientar
os moradores quanto à
condutas que po-
tencializem a
segurança
coletiva
e

SFTR1, CONSEG e PM
realizam palestras
sobre Segurança

Pessoal aos condôminos

Em 6 de dezembro passado, a
Sociedade Fazenda Tamboré
Residencial 1, entidade que

compõe o CONSEG Alphaville/
Tamboré, realizou em sua sede a
primeira palestra sobre Segurança
Pessoal aos moradores do con-
domínio.

Em parceria com a Polícia
Militar, a palestra foi ministrada
para 50 pessoas, pelo Capitão PM
Dorival Alves Filho (foto), coman-
dante da 1a CIA do 20° BPM/M.

"O objetivo dessa iniciativa é
manter os moradores atentos e
prevenidos quanto à segurança
pessoal. Os riscos existem e todos
precisam saber como agir em si-
tuações de risco e evitá-Ias", decla-
rou o Capitão.

Para o organizador da palestra,
Marcelo Santi e gerente de segu-
rança do SFTR1, "a palestra propi-
cia a aproximação entre a comu-

nidade e o policial, além de
mostrar efetivamente a importân-
cia e algumas das atividades de-
senvolvidas pelo CONSEG Alpha-
ville/Tarnboré.

Outras palestras serão progra-
madas nos demais condomínios de
Alphaville/Tamboré e podem ser
solicitadas, através do fone: 4195-
5400 ou e-mail: ana@area-alpha-
ville.org.br, com André de Souza.

Emergência 190
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CONSEG Alphaville/Tamboré homer

Areunião festiva do CONSEG Alpha-
ville/Tamboré aconteceu em 24 de
novembro passado, reunindo apro-

ximadamente 40 pessoas, entre convida-
dos, autoridades e membros partici-
pantes.

Na oportunidade, foram homenagea-
das as autoridades civis e militares da
região que colaboraram para a realização
das atividades do Conselho, em 2004. E
enfatizada a relevância dos profissionais.

Eduardo Pereira da Silva, presidente
do CONSEG Alphaville/Tamboré, iniciou as
homenagens, agradecendo ao Prefeito do
Município de Barueri, Gilberto Macedo Gil
Arantes, pelo apoio da administração
pública, pilar mestre do sucesso das ini-
ciativas em prol da melhoria da segurança

Segurança Pública do Estado de São
Paulo, sobressaindo a criação do 1° e 2°
Distritos; a construção da 1a CIA do 20°
BPMjM; do 18° GB e a suplementação dos
quadros policiais, com funcionários
administrativos suportados pela Prefei-
tura; revolucionando a qualidade dos
serviços prestados à comunidade.

A implantação da Lei Seca, que con-
trola a venda de bebidas alcoólicas, corre-
lata com os altos índices de violência nas
ruas e domicílios da região. E a valoriza-
ção da GCMB, ampliada em seus quadros.

Também foram homenageados o
Comandante do Policiamento de
Área Metropolitano Oito - CPAM/8,
Coronel PM Reinaldo de Oliveira
Rocco, pela autuação dos membros da

quais destacou, algumas ações neces-
sárias, como: a criação de uma
Engenharia de Tráfego para o Município
de Barueri e a consideração de um
Convênio com o DEMUTRAN e comu-
nidade, nos moldes do atual Convênio
com a GCMB e a comunidade.

Ao comandante do 18° Gru-
pamento de Bombeiros, Ten. Cel PM
Sérgio Paim Ignacio, pela contribuição
do 18° G.B., não só para Barueri, mas para
os 16 municípios atendidos pelo mesmo.
Desde a sede, localizada no bairro
Engenho Novo, passando para as novas
instalações, sede da Vila Porto, em
Barueri, onde se observou o esforço do
comandante, em buscar junto à iniciativa
privada e a Administração Pública, os me-

para a comunidade.
Destacou o Convênio Comunidade -

Prefeitura, que possibilitou a implantação
do "Sistema de Bloqueio de Fugas", com
68 (sessenta e oito) guardas e 10 (dez)
viaturas da Guarda Civil Municipal de
Barueri.

A implantação do Alerta Geral - Rede
de Rádio, que uniu as entidades de
Segurança Pública, incluindo as Polícias
Civil e Militar e a GCMB; a iluminação
pública reforçada em logradouros, inclu-
sive aqueles, em fase de implantação; a
Campanha de Conscientização para a
segurança no trânsito, levada às alamedas
durante o ano de 2003; e as obras viárias
que melhoraram a Segurança no Trânsito,
especialmente, o Complexo Andrômeda e
Av. Dib Sauaia - incluem-se entre as
muitas iniciativas que contaram com o
apoio da administração pública e con-
tribuíram para o sucesso das ações.

Na colaboração com a Secretaria de

Polícia Militar, que deram causa a uma
sensível redução da violência e da crimi-
nalidade em Barueri, notadamente em
Alphaville, conforme comprovado por
recentes estatísticas.

Os furtos de veículos registrados, mais
de 20 ocorrências por mês, caíram para
quase zero, como resultado da ampliação
do contingente e viaturas da 1a Cia do 20°
BPMjM, conjugado com os esforços das
demais entidades de segurança.

Ao prefeito eleito no Município
de Barueri, Rubens Furlan, pela
maciça votação que o elegeu, mais uma
vez, prefeito de Barueri, ao qual o CON-
SEG deseja que esta seja sua melhor
gestão, superando as duas anteriores,
que tanto melhoraram a Cidade e deter-
minaram o destino de progresso e desen-
volvimento a Barueri.

Eduardo Silva reivindicou a manuten-
ção e o aperfeiçoamento em prol de me-
lhores resultados em segurança, entre as

Ihores recursos em: instalações, manu-
tenção de viaturas, aquisição de equipa-
mentos, assim como, a capacitação e o
aperfeiçoamento do efetivo. Iniciativa
esta, que se reverte em um atendimento
às ocorrências, rápido e eficiente, priman-
do pela vida.

Ao Delegado Seccional, Dr. Wagner
Lombisane, pelo empenho ao adotar,
com mais recursos a Polícia Civil; a
Delegacia de Barueri; o 2° Distrito de
Alphaville; o S.I.G - Setor de Investigações
Gerais, órgãos estes que, com os esforços
dos seus Delegados, Dr. Hélio Bressan, Dr.
Gilberto Pereira de Brito e Dr. Marcelo
Prado, conseguiu esclarecer um número,
sem precedentes, de autorias das ocorrên-
cias aqui registradas, contribuindo na
redução das estatísticas policiais.

Ao Comandante do 20° BPM/M,
Ten. Cel. PM Jorge Luiz Pereira, pelo
relevante serviço prestado à comunidade
de Barueri, na condução dos assuntos
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~ageiaautoridades civis e militares
relativos à Segurança Pública de nosso
Município.

Ao Delegado de Barueri, Dr. Hélio
Bressan, pelo dinamismo de sua atuação
e implantação de uma nova, moderna e
transparente atuação da Polícia Civil no
Município de Barueri. Assim como, pelo
esforço e dedicação disponibilizados, para
que o 20 Distrito Policial em Alphaville se
tornasse uma realidade.

Ao Comandante da Guarda Civil
Municipal de Barueri, Miguel Ribeiro
da Silva, pelo nobre serviço prestado à
comunidade, nunca medindo esforços
para atendimento de solicitações e recla-
mações e pelo empenho na condução do
Convênio Prefeitura x Comunidade.

Ao Comandante da 1a Cia do 200

por Ana Campos, Leonardo R. Cunha e Eduardo Pereira

SIG - Setor de Investigações Gerais,
pelo excelente serviço prestado pelo SIG
na região, trabalho fundamental para
manter baixos os índices de ocorrências.

O Diretor de Segurança da AREA e
ex-presldente do CONSEGAlphaville/
Tamboré, Dr. Paulo César Silveira de
Toledo, pela criação deste CONSEG; a
orientação e participação nas atividades
realizadas e pela dedicação, não só à
Diretoria e participantes desde Conselho,

[mas principalmente à comunidade, tão
bem representada por ele.

Ao Diretor de Assuntos Sociais
deste CONSEG e ex-presidente,
Mário Lopes, por ter sido um dos fun-
dadores do Conselho na região e hoje,
um dos principais articuladores, junto ao

o presidente do CONSEG homena-
geou as entidades que compõem o CON-
SEG - Alphaville/Tamboré, como: a AREA -
Associação Residencial e Empresarial
Alphaville; Condomínio Centro Comercial
Alphaville; SOCET - Sociedade Centro
Empresarial Tamboré; Tamboré S.A
(Shopping Tamboré); Instituto Presbite-
riano Mackenzie; Soe. Alphaville Resi-
dencial Zero; Associação Residencial
Alphaville 1; Soe. Fazenda Tamboré
Residencial 1; Soe. Alphaville 18 do Forte
Empresarial; Soe. Alphaville Conde I e 11.

Às empresas que aderiram à am-
pliação do Convênio, como: a DM Indús-
tria Farmacêutica Ltda.; Atlas Copco Brasil
Ltda.; Jubran Engenharia; Argos
Armazéns Gerais Ltda.; Roflan Transportes

BPM/M, Capo PM Dorival Alves Filho,
pela presença efetiva da Polícia Militar em
nossa área, seja no atendimento às ocor-
rências, seja na prevenção junto à comu-
nidade, através de constantes operações
policiais. E também pelo empenho e a
colaboração dedicada a este Conselho,
principalmente pelo atendimento imedia-
to às reivindicações por melhorias em
segurança, resultando no resgate da con-
fiança da comunidade, com relação ao
policiamento.

Ao Dr. Gilberto Pereira de Brito,
Delegado do 20 D.P.,pela forma criativa
com a qual exerce suas atividades, bus-
cando a qualidade no atendimento e a
otimização das ações e estratégias no tra-
balho investigativo da Polícia Civil.
Dotado de capacidade de observação e
aplicação efetiva da atuação conjunta,
com a Polícia Militar, GCMB e vigilância
local.

Ao Delegado Marcelo Prado, do

Poder Executivo, por aperfeiçoamento e
melhorias em segurança na região de
Alphaville e Tamboré. E, como um dos
representantes dos moradores de
Alphaville, contribuindo para o avanço
dos trabalhos, somados à capacidade em
agregar valores cívicos.

Em virtude de uma reunião
com a Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo,
algumas da autoridades foram

representadas, por:

O Cmte. do CPAlM-8, representa-
do pelo SubCmte. Ten.Cel. Lúcio
Ricardo de Oliveira; o Cmte. do 180

GB, representado pelo Major PM,
Lúcio Teófilo Pacheco; o Cmte. do 200

BPM/M, representado pelo SubCmte.
Marco Antônio Silveira e o Delegado
de Barueri, representado por Dr.
Ivair M. Graça.

Ltda.; Hercules Sistemas Logísticos Ltda.;
C&A Modas Ltda.; Pires Cunha
Empreendimentos e Participações Ltda.
(Múltiplo 2) e Tamboré S.A. (Sede). Às
empresas, entidades e moradores que fre-
qüentam as reuniões ordinárias do CON-
SEG, participando com opiniões, su-
gestões e reivindicações, como: Lojas
Americanas; Videolar S.A; Xerox do Brasil;
FIEB - Fundação Instituto Ensino de
Barueri; aos síndicos e moradores do Flat
Bouganville; do Edifício Regina; Edifício
San Francisco; Cond. Dúplex House e
Edifício Personal.

Também a Prefeitura Municipal de
Barueri; Secretaria de Industria e
Comércio; Câmara Municipal de Barueri; a
Polícia Militar do Estado de São Paulo;
Corpo de Bombeiros; Polícia Rodoviária;
Polícia Civil; Polícia Federal; Defesa Civil;
Guarda Civil Municipal, Demutran e
imprensa local.
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o que são os CONSEG' 5

Estrutura organizacional da
Secretaria de Segurança Pública

do Estado de São Paulo

Secretária de
Segurança Pública

(SSP)

Conselho Estadual
de Trânsito A quem os CONSEG's

são subordinados
Unidades

Supervisionadas

Conselho Comunitário 1+---------1
de Segurança Caixa

Beneficiente da
Polícia Militar

Guarda noturna
de Campinas

Administração
Superior e da Sede
da Secretaria (ASSS)

Departamento
Estadual de

Trânsito (DETRAN)

Polícia Civil do
Estado de São Paulo

Polícia Militar do
Estado de São Paulo

OS CONSEGS são grupos de pes-
soas do mesmo bairro ou
município que se reúnem para

discutir e analisar, planejar e acompa-
nhar a solução de seus problemas
comunitários de segurança, desen-
volver campanhas educativas e estrei-
tar laços de entendimento e coope-
ração 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
Secretária de Segurança Pública, por
intermédio do Coordenador Estadual
para Assuntos dos Conselhos Comu-
nitários de Segurança.

As reuniões ordinárias de cada
Conselho são mensais, realizadas nor-
malmente no período noturno, em
imóveis de uso comunitário, segundo
uma agenda definida por período
anual.

A Secretaria de Segurança Pública
tem como representantes, em cada
CONSEG, o comandante da Po-
licia Militar da área e o
Delegado de Polícia Titu-
lar do correspondente
Distrito Policial.

Sua legitimidade
tem sido reconheci-
da pelas várias es-
feras de Governo e
por institutos inde-
pendentes, o que
permite afirmar que
os CONSEGs repre-
sentam hoje, a mais
ampla, sólida, duradoura

Segundo a Constituição do Brasil,
a segurança pública é dever do
Estado, direito e responsabilidade de
todos. A sua participação na segu-
rança de seu bairro é para o bem-
estar da comunidade em geral. Você
conhece os problemas do seu local.

Por esta razão, existem várias
maneiras de ajudar na segurança de
sua comunidade, como, por exemplo:

participando de associações
de moradores, de reu-

niões de bairro, do
CONSEG ou mes-

mo individual-
mente, através
de prestação de
informações e
sugestões.

Neste senti-
do, o "CONSEG"

é mais um ins-
trumento que po-

de colaborar para
seu sucesso; entre-

e bem-sucedida iniciativa de Polícia,
orientada à comunidade em curso no
Brasil.

"CONSEG" não é Polícia

CONSEG é instrumento legal, por
onde a polícia ouve a população.

CONSEG é um órgão ligado direta-
mente ao gabinete da Secretária de
Segurança Pública do Estado de São
Paulo.

Colaborando com a Segurança

Metas

Ser canal privilegiado de
comunicação entre a comu-

nidade e a Secretaria Estadual de
Segurança Pública, no intuito de
promover a integração da polícia,
os cidadãos e vice-versa; melho-

rar a qualidade de vida comu-
nitária e auxiliar na re-

dução da criminali-
dade local.

Autoridades Militares

Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário da Segurança Pública

Marcelo Martins de Oliveira
Secretário Adjunto da Segurança Pública

•
Luiz Hélio da Silva Franco
Chefe de Gabinete da Segurança Pública

Marco Antonio Desgualdo
Delegado Geral da Polícia Civil

Cel. Alberto Silveira Rodrigues
Comandante Geral da Policia Militar

José Francisco Leigo
Diretor Geral do Detran

Celso Perioli
Coordenador da Superintendência da

: Polícia Técnico-Cientffica

tanto, depende da participação cada
vez maior da comunidade.

Policiamento Comunitário

Policiamento Comunitário é uma
nova forma de policiamento, já exis-
tente em vários países, no qual a polí-
cia atua de forma integrada com a
comunidade, buscando soluções con-
juntas para problemas relacionados
com a segurança dos indivíduos, o
que pressupõe uma boa relação de
comunicação e confiança.

De um lado, a PM deve investir
cada vez mais em um novo tipo de
treinamento de seus policiais; no
sentido, de prepará-Ios para se re-
lacionar de forma respeitosa e in-
tegrada com a comunidade. De outro
lado, a comunidade deve se conscien-
tizar de seu poder de participação e
de seu compromisso com a segu-
rança pública.

CONSEG AlphavillelTamboré

Criado em setembro de 1997, por
representantes da comunidade, ór-
gãos públicos e Segurança Pública, o
CONSEG se reúne todas as últimas
quartas-feiras do mês para discutir
ações preventivas sobre segurança;
com o objetivo de minimizar os pro-
blemas nesse sentido.

Com o crescente desenvolvimento
da região, os problemas relacionados
à segurança se agravaram e, conse-
qüentemente, os investimentos
aumentaram.
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o CONSEG, uma entidade
sem fins lucrativos, é constituído
por várias associações e empre-
sas parceiras da região que
rateiam as despesas, com o
objetivo de melhorar a pres-
tação de serviço.

Seguindo o Estatuto do CON-
SEG, as entidades colaboram
com doações e várias outras
despesas geradas pela entidade
para oferecer benefício a comu-
nidade.

Este trabalho vem dando
resultados, a partir do momento
que se observa uma queda signi-
ficativa nos índices de ocorrên-
cias em todo o Município, resul-
tado de parcerias e reivindi-
cações constantes.

Estas parcerias são possíveis,
a partir do crescente envolvi-
mento com a comunidade;
órgãos de Segurança Pública e
Administração Municipal.

É difícil quantificar o valor da
prevenção, mas, é sem dúvida,
infinitamente menor do que os
prejuízos causados por um
assalto; furtos de veículos; rou-
bos de cargas; um seqüestro ou
até uma vida. Prevenir é ne-
cessário num país onde os riscos
são iminentes e este é o objetivo
principal do CONSEG.

Em outubro e novembro do
ano passado forma registrados
um média de 7 a 8 roubos de

veículos por mês, ocorridos no
Centro Empresarial e Comercial.
Hoje, este número caiu para 1
furto de veículo por mês. O
mesmo aconteceu com os
assaltos nas saídas de Bancos,
roubos de celulares e notbooks.

Para chegar a estes resulta-
dos, foram necessárias várias
reuniões, envolvimento e a
responsabilidade de todos.

Os investimentos em ma-
nutenção de postos, distritos,
viaturas e efetivo são impres-
cindíveis. liA região é muito visa-
da e, sem recursos, seria mais
difícil baixar os índices ao nível
que chegaram. A Administração
Pública tem investido muito em
segurança. As associações e
empresas locais, graças à atua-
ção pró-ativa do CONSEG
Alphaville/Tamboré, conseguiu
reunir um número significativo
de entidades participantes,
colaborando para a segurança
de todos", diz Eduardo Pereira
da Silva.

É bom lembrar que, quando
se fala em segurança, falamos
de policiamento, trânsito, obras,
sinalizações, campanhas, leis,
como a IILei Seca": Defesa do
Consumidor; Vara da Infância e
da Juventude; Entidades Sociais;
voluntariado e uma série de
ações relacionadas à segurança.
Portanto, colaborar é preciso!

• ., Com uma ligação, você
mobiliza todas as entidades.

AREA - Depto. de Segurança 4191-2300

Cond. Centro Com. de Alphaville Segurança 4191-2154

Soco Alphaville Residencial Zero 4191-3121/3191

Assoe. Residencial Alphaville 1 4191-1921

Shopping Tamboré 4166-9700·

Guarda Civil Mun. de Barueri Emergência - 153 • 4199-1400/3205

SOCET 4195-6111

Policia Militar Emergência - 190 • 4191-1270 (Alphaville)
4191-4928 (Tamboré)

Delegacia de Policia Civil de Barueri 4198-1476

2º Distrito Policial - Alphaville 4195-2725/4193-6610

18º Grupamento de Bombeiros de Barueri Emergência - 193 • 4163-7001

Realizações
em 2004

• Foram realizadas 10 reuniões ordiná-
rias, com uma média de 30 pessoas por
reunião e 09 reuniões de diretoria.

• Reuniões extraordinárias com a Pre-
feitura Municipal, para firmar parceria com o
DEMlHRAN, solicitando mais fiscalização no
trânsito em Alphaville/Tamboré e a apresen-
tação da ampliação do Convênio com a
comunidade e Prefeitura, com a adesão de
mais 10 empresas da região.

• A parceria com a Viaoeste para a am-
pliação dá sinalização na pista, com o objeti-
vo de redução de velocidade; colocação das
grades de proteção na AI. Rio Negro, resul-
tando na quedas do~ índices de atropela-
mentos e acidentes no local.

• O CONSEG doou aos órgãos de Segu-
rança Pública, instalados em Alphaville e
Tarnboré: material de limpeza, escritório, in-
formática, bandeiras e rádio comunicadores,
em apoio aos investimentos municipais.

• Foram editados 05 (cinco) informativos
em 2004, com 20 mil exemplares distribuí-
dos nos Condomínios horizontais e verticais,
empresas e comércio de Alphaville, Tamboré,
Santana de Parnaíba, Aldeia da Serra e
Itapevi, comunicando ações do CONSEG;
expondo fatos pertinentes à segurança e ini-
ciativas sociais, integrando a comunidade,
somando esforços no controle da criminali-
dade e violência.

Metasparª Z005
Voltar a atenção para a criação de um

Convêniocom o DEMUTRAN - Departamento
Municipal de Trânsito e de uma Engenharia
de Tráfego paramelihorar as condições do
trânsito em Alpihaville; a conclusão da ilumi-
nação nos canteiros das Alamedas do Centro
Empresarial, como na Al-Madeira, cuja tubu-
lação de travessia já está executada; pas-
sagens subterrâneas para pedestres na AI.
Rio Negro, contribuindo para a segurança e
melhoria no trânsito. E,finalmente, a abertu-
ra da empresa C:ONSEG - Alphaville e
Tamboré, para a obtenção de mais adesões
de empresas locais, com o objetivo de me-
lhorar as ações preventivas, ampliando o
conceito sobre segurança.



Em busca de soluções
para o trânsito

Continua a
campanha "Respeito

no trânsito, uma
questão de

Educação" do CONSEG

As estatísticas compiladas
pela AREA - Associação
Residencial e Empresarial

Alphaville, apontam para um
estado de atenção no trânsito.

De janeiro a outubro de
2004, foram 140 com vítimas e
633, sem vítimas, em Alpha-
ville; o que conota uma neces-
sidade de continuidade das
campanhas de Educação no
Trânsito,

Em novembro passado, o
CONSEG realizou palestras que
abordaram temas, como: Dire-
ção defensiva; Código Brasileiro
de Trânsito e como educar seus
pais no trânsito, à 1200 alunos
da FIEB- Fundação Instituto de
Ensino de Barueri.

As palestras foram minis-
tradas por Murilo José Mendes

Martins, em parceria com o
Sindicato das Auto Motos Es-
colas de São Paulo e CONSEG
Alphaville/Tamboré. Murilo é
uma dos agentes multiplica-
dores, voluntários, que atuam
no Estado de São Paulo, com
o objetivo de educar os mo-
toristas.

Segundo a diretora da FIEB,
Delma T.S. dos Reis, "as cam-
panhas de Educação no Trân-
sito são muito bem-vindas pela
tentativa de reduzir os índi-
ces de acidentes", comentou a
diretora.

Pare para o pedestre!

Na faixa de pedestre, inde-

pendentemente de semáforo,
o pedestre tem a preferência.

O desrespeito à faixa, é

portanto, infração prevista
com multa no valor de 300

UFIRS.
Há motoristas em Alpha-

ville que, além de não parar

para os pedestres, ainda
reclamam de quem pára. Que

absurdo!
Respeite o pedestre.

Gil Arantes solicita
ao governador
mais delegacias

para Barueri

O prefeito de Barueri Gil Arantes esteve,
no mês de setembro, em audiência
com o governador Geraldo Alckmin,

com o objetivo de solicitar algumas ações
para melhoria no setor de segurança, em
benefício dos munícipes baruerienses.

De acordo com o prefeito Gil Arantes, que
estava acompanhado do deputado Gilberto
Kassab e do vice-governador Cláudio Lembo,
a cidade de Barueri vem adotando uma série
de medidas, que têm servido como exemplo,
no que diz respeito à redução de violência e à
garantia de segurança à população. Com o
objetivo de melhorar ainda mais o setor o
prefeito solicitou ao governador Geraído
Alckmin a implantação da Delegacia Parti-
cipativa, Delegacia de Defesa da Mulher e do
novo Distrito Policial no Engenho Novo.

O governador Geraldo Alckmin atendeu
aos pedidos do prefeito barueriense e garan-
tiu - até o mês de dezembro deste ano - a
inauguração da Delegacia Participativa, que
funcionará no mesmo prédio da Delegacia
Central, onde a administração já está cons-
truindo as novas acomodações das unidades
policiais.

o que é Delegacia
Participativa?ss: Participativa é uma forma de

atender aos problemas simples da
comunidade, a exemplo, de um desen-

tendimento entre familiares, vizinhos e até
mesmo questões de ordem psicológica, num
espaço diferente daquele destinado às ocor-
rências criminais. "As instalações serão mo-
dernas, agradáveis, diferenciando-se do
padrão que estamos acostumados a encon-
trar rotineiramente nos Distritos. Esse novo
projeto propicia um melhor atendimento à
população (24 horas por dia)", enfatizou o
prefeito Gil Arantes.

Fonte: Secretaria de Comunicação
Social da Prefeitura de Barueri


