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Editorial

por Mário Lopes
Presidente do CONSEG

Nesta edição tentamos mostrar os resulta-
dos positivos alcançados pelas entidades de
segurança que atuam em Alphaville e Tamboré,
e que estão unidas através do CONSEG. É pre-
ciso conhecer o trabalho preventivo que é rea-
lizado pelo grupo de empresários e autori-
dades, que reúnem forças materiais e inte-
lectuais para minimizar os riscos de qualquer
tipo de ocorrência na região.

Esta união acontece, a partir de uma con-
cepção de sociedade organizada existente em
Alphaville desde a concepção do bairro, cujo
segredo é o respeito pelo trabalho mútuo em
cada área especifica de atuação e a troca de
experiências bem sucedidas.

A receita foi passada ao CONSEG
Alphaville/Tamboré que de forma democrática
e transparente, busca continuamente por alia-
dos, seja no levante de problemas, seja em
denúncias ou na busca de ações e soluções em
conjunto.

Quando o assunto é segurança a experiên-
cia maior vem da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo, da qual este e
todos os outros CONSEGs do Estado estão
ligados e subordinados. As entidades que com-
põem o CONSEG prestam apoio aos órgãos de
segurança, sem a pretensão de substituí-Ias.

Os resultados foram: a instalação de 32
fones de emergências nas principais alamedas
de Alphaville; o sistema Alerta Geral que con-
grega todas as entidades de segurança da
região com um telefonema; 68 guardas da
Guarda Civil Municipal atuando nos principais
acessos a Alphaville e Tamboré; a redução
significativa dos índices de ocorrências nos
bairros; três flagrantes em um único mês,
incluindo a tentativa de roubo de moto que foi
amplamente divulgada pela midia local e
nacional; operações policiais periódicas e
maior sensação de segurança.

É pouco? Então venha trabalhar conoscol

Síntese das reuniões
Novembro - 2005

• A Ampliação do Convênio com a Prefeitura: a documentação
está em processo de assinaturas, junto aos responsáveis pelas
empresas e associações de Alphaville e Tamboré.

• Passarela para a Alameda Rio Negro: os Engenheiros Nilvio A. Tarricone e Leonardo R. da Cunha par-
ticiparam de reunião com o Secretário MUnicipal de Barueri, José Tadeu para falar sobre as alterações
no traçado geométrico da Alameda Rio Negro, com a finalidade de promover fluidez no trânsito local.

Sugeriu ainda, a instalação de uma passarela nas proximidades do Habib's, com acesso também por

elevadores.

Reuinão ordinária

• Em dezembro o CONSEG encaminhou o requerimento número 144/05 à Prefeitura Municipal de
Barueri, com cópia para DEMUTRAN, solicitando a mudança do ponto de õnibus localizado no canteiro

central, na esquina da Estrada da Aldeinha com a Rua Ceará. Segundo participantes da reunião de 30
de novembro passado, o usuário encontra grande dificuldade de visão para atravessar a pista no local.

Em 20 de janeiro de 2006, a Prefeitura e a empresa Benfica BBTI enviaram oficio avisando sobre a

mudança do ponto para 50 metros a diante, na própria Estrada da Aldeinha em atendimento a
solicitação do CONSEG.

Inauguração do eeo da AREA
o Centro de Controle de Operações da Associação Residencial e Empresarial

Alphaville ganhou 12 câmeras de vídeo de última geração e demais equipamentos que
possibilitam a vigilância eletrônica das alamedas, mostrando-se uma excelente ferra-
menta de apoio à vigilância, com dezenas de intervenções, desde a sua inauguração em
novembro passado.

Recebeu ainda, uma nova Central de
Monitoramento de Alarmes, com capacidade
para monitorar o alarme de todas as empresas
de Alphaville, gratuitamente.

Atualmente somente 117 empresas já estão
sendo monitoradas.

Informações - A Base Alpha presta aproxi-
madamente 400 informações por dia, através do
telefone 4191-2300 e dos 32 Fones de
Emergência instalados a cada 300 metros.

Autoridades Civis e Militares em visita ao
novo CCO da AREA

Mais viaturas para a Polléia
Nos meses de novembro e dezembro passados, o Secretário da Segurança Pública do

Estado de São Paulo, Saulo de Abreu Filho e o Exmo. Sr. Governador Geraldo Alckimin
entregaram 95 viaturas para a ROTA- Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar; 171 viaturas e
46 motos para a Polícia Militar.

Também foram entregues viaturas, motocicletas e ambulâncias para a Polícia Civil
para as regiões de São Bernardo do Campo, Franco da Rocha e Caieiras, São Paulo/SP.
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CONSEG
Alphaville/Tamboré:
diálogo, parcerias e
mais segurança para todos

Há nove anos, o CONSEG

Alphaville/Tamboré atua com o objetivo claro e

definido: manter o diálogo e a parceria entre

as autoridades de Segurança Pública, órgãos da

Administração Pública e sociedade organizada

para atender às reivindicações expostas pela

comunidade, vislumbrando mais segurança

para todos. O segredo está na boa vontade,

perseverança, dedicação e ética profissional.

Unidos, membros Natos e Participantes do

CONSEG,trocam experiências e informações

que possam resolver questões específicas de

segurança e apoiar novos rumos e estratégias.

O CONSEGNoticias entrevistou três autori-

dades em segurança para mostrar como fun-

ciona esta parceria com as autoridades, expor

suas atividades, experiências e visão sobre o

trabalho que está sendo executado por todos e

para todos.

Os entrevistados foram o Tenente Coronel

PM Edson Santos da Silva, Comandante do 20'

BPM/M; o Comandante da Guarda Municipal

de Barueri, Miguel Ribeiro da Silva e o Fiscal de

Ética e Disciplina do CONSEG

Alphaville/Tamboré, Nilvio André Tarricone,

profissionais sérios e grandes colaboradores

para a segurança do Município.

Tenente-coronel PM, Edson Santos da Silva

Nascido em Sorocaba, 46 anos, atua em

São Paulo desde 1976, quando ingressou na

Academia Militar.

Depois de formado, trabalhou em

Osasco e Cotia, quando o Batalhão

de Osasco, abrangia os 15

municípios que hoje pertencem

à área do Comando do
Policiamento de Área

Metropolitano 8.

Em 1982, Edson Santos

da Silva, seguiu de Osasco

para São Paulo, onde traba-

lhou na área de trânsito e em

cursos para a formação de

Sargentos. Em 1992 voltou para a

região, comandando a Companhia

de Itapevi, Cotia e Vargem Grande até

1994. Ainda em 1994, foi para o Centro de

Telecomunicações onde permaneceu até 2001.

No mesmo ano, voltou para Osasco, traba-

lhando até 2005. No final de setembro

de 2005, assumiu o comando do

20' BPM/M com sede em

Barueri, que abrange 5

municípios: Itapevi, Jandira,

Barueri, Santana de

Parnaiba e Pirapora do Bom

Jesus.

Segundo o ten cel
Edson, nestes municípios a

Policia Militar atua com

aproximadamente 900 policias

para atender a demanda de

Segurança Pública.

"O objetivo é implementar cada

vez mais um programa de policiamento de

Ronda Escolar, Força Tática, Rádio

Patrulhamento, Policiamento Comunitário e

Policiamento Integrado, além da intenção de

implantar o ROCAM - Rondas Ostensivas

com Apoio de Motos", comenta o

Comandante, que trouxe uma expe-

riência de atuação em Osasco, uti-

lizando recursos de inteligência

policial e tecnologia da infor-

mação.
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C.N - Qual é a estratégia de atuação da

Policia para atender aos 5 Municípios?

Ten Cel PM Edson - Tendo em vista que

os recursos utilizados na área de segurança são

limitados e não se consegue atender a todos os

problemas, é preciso elencar as prioridades e

cobrir as principais partes. Dentro deste con-

texto, estamos implantando para o 20'

Batalhão, uma nova estratégia operacional que

está calçada basicamente em utilizar as áreas

de Inteligência e tecnologia de informação da

Polícia. Este planejamento permite otimizar e

potencializar os recursos para atuar nos princi-

pais focos dos problemas. Também estamos

criando uma força tarefa para reunir recursos

existentes, que às vezes, estão ociosos em

algumas áreas e direcioná-Ios para áreas mais

prioritárias.

Com esta nova estratégia, percebemos que

de dois meses para cá, conseguimos inverter o

veto r que vinha em uma ascendência de

aumento criminal. Alguns índices de ocorrên-

cias já estagnaram e outros em sua grande

maioria, começaram a reverter.

2004 Variação

%

Homicídios 4 2 -50,00
Furto 148 130 -12,16
Roubo 76 60 -21,05
Furto Veículo 53 43 -18,87
Roubo Veículo 18 27 50,00

Dados criminais de Barueri, fornecidos pelo
20' BPM/M, comparando novembro de 2004
com igual período de 2005.

De janeiro a setembro de 2005, tínhamos

aumento de 4% nos roubos com relação a

2004. Assumimos no final de setembro e até

agora conseguimos: de janeiro a outubro de

2005 manter os 4% e em novembro, houve

uma redução de 23% dos roubos nos 5

municípios. Comparados a novembro de 2004

tivemos queda de 23% no furto. Nosso foco

agora estará voltado para o roubo de veículos.

C.N - Em quê consiste a nova estratégia de

ação da Polícia?

Ten Cel PM Edson - Nós mapeamos os

locais com maior incidência criminal e

procuramos atuar em dia e horário em que o

delito acontece.

Seria fácil trabalhar com todos os

recursos necessários; com um policial em cada

esquina e viaturas em cada quarteirão, mas

não temos. Então é preciso melhorar a gestão

que passa pelo diagnóstico do problema,

localização e a atuação cirúrgica e pontual

sobre ele. Mais do que um discurso, a queda

dos índices é uma realidade.

Hoje a situação na região esta melhorando.

No final de setembro passado, o 20' BPM!M

ganhou 10% a mais do efetivo. À medida que

novos policiais forem se formando, estas vagas

serão preenchidas, e creio que a curto e médio

prazo, o quadro estará completo, proporcio-

nando à Barueri um nível maior de segurança.

Em novembro passado, recebemos do Estado

13 viaturas para o 20' BPM!M que vieram se

incorporar às viaturas já existentes.

CN - Que tipo de tecnologia da

informação é utilizada pela PM e qual a

importância?

Ten Cel PM Edson - A PM conta com o

INFOCRIN, um programa de informática que é

uma ferramenta de dados que permite identi-

ficar aonde e porque está ocorrendo o proble-

ma. A partir daí implantarmos o planejamento
operacional.

À medida que o crime migra, nós temos

condições de acompanhar pelo INFOCRIN, e

atuar sobre ele, direcionando as ações de

acordo com a prioridade.

. pode negar a eficiência que traz às ações.

Podemos citar São José dos Campos,

Fortaleza e todas as cidades que implantaram

o sistema de vídeo monitorado, onde a

redução da criminal idade foi muito grande.

Os operadores de Segurança Pública

quando dimensionam suas ações, esquecem de

reconhecer no cenário atual as forças que
contribuem para a melhoria da Segurança.

Ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, da

Guarda Civil Municipal, da AREA - Associação

Residencial Empresarial Alphaville e outras

entidades ligadas ao CONSEG,são forças que

somam esforços e agregam, permitindo a

otimização dos recursos.

Esta melhoria, também gera para o

Município, capacidade de investimentos, pois o

empresário optará por investir em uma área

mais segura. O próprio usuário vai às compras

nos centros comerciais mais seguro. Por tanto,

a segurança incentiva a economia, reduz o

seguro empresarial e quem ganha com isso é a

comunidade.

CN - Qual a colaboração do CONSEGneste

contexto?

Ten Cel PM Edson.- A primeira coisa

quando vamos organizar um CONSEGé obser-

var os tipos de personalidades que buscam pela

participação: os idealistas, os exclusivistas, os

imediatistas e os oportunistas.

Os exclusivistas, imediatistas e opor-

tunistas, são aqueles que buscam os interesses

próprios e pessoais. E à medida em quê eles

vêem satisfeitos os seus interesses, ou até

mesmo entregam suas necessidades aos

operadores de segurança, sentem-se

descomprometidos com a Segurança.

Já os idealistas, são aqueles que entendem

que o CONSEGé um órgão agregador e

aglutinador de esforços em prol da solução de

problemas. Enquanto não mudamos a visão

exclusivista, imediatista e oportunista, e

entendermos que somente uma sociedade

organizada conquista seus objetivos, vamos

sofrer as conseqüências.

O CONSEGé uma importantíssima

ferramenta para obtermos sucesso, porque ele

nos propicia uma integração com a comu-

nidade a fim de conhecermos os seus proble-

mas. Mas é importante que a comunidade

entenda que muitos dos problemas que

envolvem segurança não são exclusivos da

Polícia. Segurança envolve as políticas de

inclusão social, políticas públicas e ações da
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C.N - Em Barueri, tanto a Guarda Civil

Municipal como a Polícia Civil atuam em apoio

à Polícia Militar. Como o senhor vê este apoio?

Ten Cel PM Edson - É importante no

cenário no qual estamos inseridos, a visão clara

que existem forças que colaboram positiva-

mente para melhoria do estado de segurança.

A Polícia Civil, por exemplo, trabalha na

elucidação dos crimes e isto tem sido funda-

mental. Os índices de esclarecimento dos

crimes são muito grandes, tirando a sensação

de impunidade e exercendo um efeito

preventivo.

Quanto a GCM de Barueri e de outras

Regiões, são forças vivas para o Município que

representa uma condição de segurança ainda

maior.

Temos outras entidades que são forças

dentro do cenário de segurança como, por

exemplo, o sistema de CFTV- Circuito Fechado

de TV e o CCO - Central de Controle de

Operações implantado pela AREA, que não se



polícia. Não podemos pensar apenas nos

efeitos, e sim pensar nas causas.

C.N - Os CONSEGs estão aptos para apoiar

a Polícia e a Comunidade?

Ten Cel PM Edson - Os CONSEG exis-

tentes preparam seus participantes com cursos

e treinamentos, o que propicia muitos avanços,

pois segundo a constituição a segurança é

dever do Estado, direito e obrigação de todos.

A entidade permite que a sociedade se

organize e que tenha força política para ql!e

as reivindicações cheguem até aos órgãos

competentes. Com esta força, ele cria um

cenário propicio para a inclusão social e

melhorias em segurança. Os CONSEGs desem-

penham um papel fundamental na política de

Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Comandante da GCMB - Guarda Civil
Municipal de Barueri, Miguel R. da Silva

Membro participante, o Comandante da

GCMB, Miguel Ribeiro da Silva analisa a par-

ticipação da Guarda nas atividades em parceria

com o CONSEG Alphaville/Tamboré.

Segundo ele, participar do CONSEG, não é

luxo, tampouco vaidade e, sim uma necessi-

dade que se cumpre com prazer, pois são nas

reuniões que se toma conhecimento sobre os

trabalhos que estão sendo desenvolvidos na

área de segurança. "É o momento em que

ouvimos os problemas da Comunidade. É tam-

bém um espaço onde podemos apresentar o

que tem sido realizado na segurança, por parte

da GCMB", diz o Comandante, lembrando que,

"Não esperamos trinta dias para trocarmos

informações, e sim no decorrer dos dias, nós

participantes, realizamos contatos a fim de

oferecer um melhor serviço a todos que vivem

·e trabalham ou simplesmente utilizam a região

a fim de lazer ou compras", completa.

Desde 2000 o CONSEG criou o Convênio

com a Prefeitura de Barueri, que mantém 68

Guardas Civis Municipais, atuando em 10 pon-

tos de bloqueio aos acessos de Alphaville e

Tamboré, cujo objetivo é dificultar o livre

acesso de bandidos na área e apoíar as ações

da Polícia Militar e Polícia Civil.

Este ano, o Convênio iniciou o processo de

ampliação no qual foram necessárias as

adesões de mais 10 empresas locais participan-

do financeiramente para compor o aumento

do efetivo, de viaturas e de postos na região.

Na opinião do Comandante Miguel, sendo

o bairro de Alphaville um precursor do desen-

volvimento econõmico na região Oeste da

Grande São Paulo, o Convênio é de suma

importância para todos os envolvidos, uma vez

que o empresário busca, dentre outras vanta-

gens, a segurança como fator determinante

para operar no Município.

O Comandante explica que através do

Convênio é possível o atendimento de

ocorrências em conjunto. "São consideradas

conjuntas, pois é a união dos meios que fazem

com que se atinja os resultados positivos",

comenta. Segundo ele, em 2005 e até

novembro passado, foram registrados um total

de 911 ocorrências atendidas em Alphavillee

Tamboré.

Para o Comandante Miguel, quanto aos

trabalhos desenvolvidos pelos participantes e o

empenho do todos, é impossível tecer críticas.

"O CONSEG deve continuar com a missão para

o bem-estar da comunidade", expressa o

Comandante.

Nílvio André Tarriconi,
Fiscal de Ética e Disciplina do CONSEG

Engenheiro civil, casado e pai. Trabalha na

Companhia de Engenharia de Tráfego há 25

anos, na área de sinalização como gestor de
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trânsito, desenvolvendo novos produtos e

serviços para melhoria da cidade como um

todo.

É morador de Alphaville há onze anos, há

dez decidiu atuar como síndico no Condomínio

San Francisco em Alphaville. Desde maio pas-

sado, foi eleito e ocupa o cargo de Fiscal de

Ética e Disciplina no CONSEG

Alphaville/Tamboré.

Primando pelo bem-estar da família,

decidiu morar em Alphaville a partir da

experiência dolorosa de ter a casa em São

Paulo, invadida por duas vezes.

Com a esposa trabalhando em Alphaville,

ficou mais fácil encontrar um lugar mais

tranqüilo e seguro para morar. "Naquele tempo

a locomoção de São Paulo para cá era mais

fácil. Com a expansão e o desenvolvimento de

Alphaville, tudo se tornou mais complicado e

agora precisamos ajudar a melhorar esta

condição", comenta Nílvio, justificando a

decisão.

Como todo bom líder comunitário, o

engenheiro tem como princípios, os bons

costumes, a boa educação, a boa formação e

a preservação da liberdade e do desenvolvi-

mento intelectual e profissional do ser

humano; receita ideal para juntar-se aos

bons. Assim, ingressou no CONSEG como

ouvinte e reclamante, e hoje ocupa um

cargo na diretoria. "A diferença na partici-

pação está no aumento da responsabilidade,

principalmente quando se está diretamente

ligado à fiscalização e ao código de ética de

uma entidade como o CONSEG", completa

Nilvio.

CN - Como você analísa a participação da

comunidade, junto ao CONSEG?

Nilvio - A comunidade tem uma partici-

pação direta e crítica, pois através das ações

divulgadas no CONSEG Notícias ou na mídia, a

comunidade pode avaliar, sugerir e criticar

todo o trabalho.

Esta contribuição é muito salutar e

importante. O nosso CONSEG, consegué

congregar grande parte da comunidade, não

só os presidentes dos Residenciais, mas os

empresários e seus funcionários que vêm às

reuniões, fazem as reclamações e dão

sugestões, através das quais, conseguimos

melhorar ou propor novas ações para tentar
reduzir o número de incidentes e aumentar a

segurança para todos.
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CN - Qual é função do CONSEG?

Nílvio - A função do CONSEGé a de

aconselhamento, tendo em vista, que das

reuniões participam os membros Natos, que

são os representantes da Segurança Pública do

Estado de São Paulo, além de autoridades da

Administração Pública.

O grupo se reúne para levantar os proble-

mas de segurança e solicitar providências,

tanto por parte da comunidade, quanto por

parte dos órgãos de segurança e vigilância.

As reivindicações pertinentes são normal-

mente atendidas pelos representantes ou

encaminhadas aos órgãos competentes.

CN - Qual é o retorno dos órgãos

receptores das reivindicações feitas através do

CONSEG?

Nílvio - O CONSEGtenta e faz com

resultados, com que todas estas entidades

participem com uma freqüência e atuação

essencial ao funcionamento do Conselho, até

os dias de hoje.

CN - Como você vê as críticas de outras

entidades sobre a atuação dos órgãos de

Segurança Públicas e do CONSEm

Nílvio - A critica faz parte de qualquer

trabalho e serve para refletir se o caminho

está correto ou se está sendo desvirtuado. E

também serve para analisar o tipo e a quali-

dade da crítica emitida e se ela é construtiva

ou não.

CN - Qual sua opinião quanto a

propagação de notícias alarmantes sobre

roubos e seqüestros que são, insistentemente,

divulgadas pela mídia e por outras entidades?

Nilvio - Na minha opinião, as notícias

sensacionalistas são obras de pessoas não

muito bem intencionadas, que acabam

colocando na população menos esclarecida,

uma dúvida quanto à segurança. Essetipo de

procedimentos deve ser discutido, junto ao

CONSEGda região.

Devemos propagar a condição segura que

temos, por exemplo: os meios de comunicação

criados pelo CONSEGque agilizam o contato

com as polícias e as entidades de segurança e

tantos outros resultados positivos, frutos de

um trabalho sério e contínuo.

E se há uma situação de insegurança, o

melhor local para se discutir sobre o assunto e

obter informações verídicas, são nas reuniões

do CONSEG.

CN - O que esta parceria entre entidades

privadas e órgãos de Segurança Pública fez

pela segurança dos bairros?

Nílvio - São conquistas como: a ampliação

de todos os sistemas e produtos de segurança

disponíveis à comunidade, a exemplo da AREA

- Associação Residencial e Empresarial

Alphaville e SOCET- Sociedade Centro

Empresarial Tamboré que ampliaram suas

Centrais de Monitoramento e Sistema de CFJV

- Circuito Fechado de N. Estas entidades, além

de monitorar Ruas e Alamedas, sedem imagens

para auxiliar o trabalho investigativo realizado

pela Polícia Civil, no trabalho ostensivo da

Polícia Militar, na criação do Convênio com a

Prefeitura Municipal e GCMB e finalmente, a

criação do sistema Alerta Geral que aciona, em

até um minuto, todos os órgãos de Segurança

Pública e vigilância para o atendimento

imediato a ocorrências.

CN - Qual seria o futuro do CONSEG?

Nílvio - Penso em um futuro bastante

promissor, com a comunidade ainda mais

integrada e com a adesão de mais empresas e

seus funcionários.

E é bom lembrar que o CONSEGnão pro-

move ninguém e sim a segurança, além de

contribuir com orientações à comunidade.

O CONSEGdepende muito de AREA e de

todas as outras entidades que o financiam

para aprimorar e desenvolver os trabalhos em

sua área de atuação.

CN - Qual seria o recado para quem não

participa do CONSEG,ou acha que este

trabalho não tem valor?

Nívio - Empresas e empresários precisam

participar financeiramente para manter as

ações do Conselho. E é uma batalha muito

grande para manter o que já foi conquistado

até hoje. Deixar de participar fisicamente seria

um erro muito grave, pois enfraqueceríamos o

que já foi construido.

Ao contrario disto, devemos lutar para

manter as contribuições, além. de conquistar

novos participantes, parceiros, colaboradores e

adesões.

CN - Qual sua opinião sobre as ações da

diretoria do CONSEGe de seus colaboradores?

Nílvio - A diretoria é bastante consciente,

sensata e extremamente dedicada. Mas, não só

a diretoria, como também todos os profissio-

nais que dão suporte a ela, como o assistente

André de Souza, a jornalista Ana Campos e o

gerente geral da AREA, Leonardo R. Cunha,

todos muito dedicados, que acreditam na

instituição. O pensamento é de progresso
constante.

CN - Como é participar do CONSEG?

Nílvio - O CONSEGpermite uma maior

participação da comunidade, um crescimento

pessoal e profissional, além de um amadureci-

mento social e comunitário. É muito bom

participar deste trabalho!



A Câmara Municipal de Barueri e
Gênesis Empreendimentos S/A realizou
em de dezembro passado, no restau-
rante Família Carvalho, em Aldeia da
Serra, mais uma solenidade de entrega
do Prêmio Gênesis 2005 para os
profissionais de Segurança Pública que
se destacaram durante o ano.

O evento contou com a partici-
pação de autoridades Civis e Militares
que homenagearam os ganhadores;
oficiais e praças do Corpo de
Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar,
Rodoviária e Florestal.

......... ~ ~........•....... ~ ~.........•.. ~ .
Após o um trabalho sacia! desenvolvido por soldados do 20° BPMIM

na EMEF do Jardim Silveira em Barueri, a redação abaixo feita pela aluna V.S
da 6" série, revela a visão e a expectativa dos jovens da periferia do

Município sobre a prestação do serviço policial.

A Polícia Militar
Eu espero da Polícia Militar, segurança. A segurança tem que estar nas ruas em

todas as horas, porque a todo momento, a cada segundo, estamos em perigo de ser
assaltados ou outras coisas más.

A polícia trabalha para dar segurança, conforto e tudo de bom para as pessoas
que, por exemplo: trabalham das 5hOOda manhã às 11hOOda noite e tem medo de
ir trabalhar.

Nós não temos conforto de sair de madrugada, à noite e até de dia, porque
sabemos que a qualquer hora podemos ser violentados.

Queria um mundo melhor para viver, este mundo cheio de violência não dá
para viver sossegado.

Se você está dentro de sua própria casa, você ainda não está seguro. E às vezes
eu me pergunto: aonde temos que ir para viver seguro? Aonde, quando teremos paz.

Eu sei e entendo que a polícia trabalha para acabar com as drogas, armas e
etc. E mesmo assim elas não conseguem; eles são poucos e as pessoas más são
muitas.

Incrível como são poucas as pessoas que trabalham para acabar com a
violência e ter um mundo melhor.

Hoje tem crianças nas cadeiras de rodas, porque foi baleada, por exemplo, crian-
ça que não tem nada a ver com algum acontecimento é punida pelo resto da vida.

Agora só desejo paz, para vivermos bem e ter um mundo melhor. Eu só quero
Paz para poder viver.

Nome: VS

Prêmio Gênesis 2005

Major PM Dorival
Alves Filho e esposa,
Sônia Basso Alves

Na oportunidade, os
oficiais do 20' BPM/M,
representantes do
CONSEGAlphaville/
Tamboré, o Coman-
dante da GCMB e ami-
gos, cumprimentaram o
Major Dorival Alves
Filho pela promoção
recebida em dezembro
de 2005.

Da esquerda para a direita, Ten Cel PM Sergio
Paim Ignacio, Comandante do 18° GB; Evaldo
Braum, fiscal de ética e disciplina do CONSEG
AlphafTamboré; o Comandante da GCMB,
Miguel Ribeiro da Silva; Deni e Márcia Cunha,
empresários.



Durante o mês de

novembro de 2005.

algumas ocorrências foram

analisadas por autoridades

militares e profissionais da

área de segurança.

A conclusão é que

muitas ações marginais

podem ser evitadas ou

frustradas. se a comu-

nidade estiver atenta.

Roubos e furtos
No dia 07 de novembro passado, a vítima, E.S.B,

morador de Aldeia da Serra, sacou da agência do
Banco Itaú da Alameda Rio Negro, a quantia de oito
mil reais.

No estacionamento do Banco, a vítima foi abor-
dada por dois indivíduos, armados, ocupando uma
moto, que lhe roubaram o dinheiro, o celular e o
veiculo.

Neste caso, segundo o Delegado de Barueri,
Hélio Bressan, o sistema de segurança do Banco
deve ser extensivo ao estacionamento, incluindo a
identificação de motos e seus ocupantes.

Por parte do Banco, seria necessário oferecer
um atendimento diferenciado ao cliente que retira
grandes quantias, como por exemplo, a utilização de
cheques administrativos, transferências automáticas,

Roubo em galpão
No dia 14 o caseiro do galpão de uma empresa

instalada em Alphaville foi abordado por dois indiví-
duos armados, que o renderam e o amarraram.

Em seguida, os bandidos deixaram entrar no
galpão dois caminhões que foram carregados com
objetos de valor da empresa e se evadiram do local
levando, inclusive, dinheiro e o aparelho celular do
vigia.

Segundo Mário Lopes, presidente do ÇONSEG,a
AREA oferece gratuitamente o monitoramento às
empresas instaladas em Alphaville, as quais podem se
beneficiar deste serviço, além de colaborar com' a
segurança local.

Com o acionamento de um botão de pânico, a
empresa conecta a AREA que aciona os órgãos de
segurança locais para o atendimento imediato da
ocorrência.

Informações sobre o Monitoramento Gratuito da
AREA podem ser obtidas no departamento de segu-
rança com Sr. Domingues, fone: 4191-2300.

ou transações mais seguras.
Por parte do cliente ou usuário, ao retirar

grandes quantias em dinheiro, a atenção é funda-
mental. Verificar se não está sendo observado ou
seguido e estar sempre acompanhado.

No dia 11 ocorreu outro roubo em frente à
agência do Banco Bradesco da Alameda Rio Negro,
Dois homens, ocupando uma moto, levaram cinco
mil reais da vítima, E.F.L.,morador de São Paulo.
Segundo o Delegado Hélio, de alguma maneira os
ladrões obtiveram a informação de que a vítima por-
tava grande quantia em dinheiro.

A segurança da AREA foi acionada nos dois
casos, mas após o fato ocorrido, restou apenas ori-
entar as vítimas para se deslocarem ao D.P para a
elaboração do B.O,

Roubo de veiculo
No dia 19 um casal que namorava às

2hOOda madrugada, no interior de um
veículo estacionado na Alameda Grajaú
em Alphaville, foi abordado por dois
indivíduos armados, que ocupavam uma
moto.

Segundo a vítima, F.P.s.,morador de
Barueri, os ladrões ameaçaram o casal,
tomaram o veículo e fugiram em direção
à Praça Oiapoque, também em Alphaville.

Leonardo R. Cunha, Gerente Geral
da AREA, informou que a população é
constantemente alertada sobre o risco
de namorar em carros, principalmente
durante a madrugada. "O comportamento
inadequado da vítima facilita a ação dos
bandidos, dependendo do horário e do
local. Deve haver colaboração e bom
senso por parte da comunidade", disse
Domingues.

Roubo a uma
banca de jornal

No dia 29 dois assaltantes arma-
dos invadiram uma Banca de Jornal,
na Alameda Purus, renderam os fun-
cionários e roubaram mil reais em
dinheiros e mais três mil em cartões
de recarga de celular, fugindo em
seguida.

As imagens dos assaltantes pu-
deram ser fornecidas à Polícia Civil
que está investigando o caso.

"Os estabelecimentos instalados
em Alphaville devem se preocupar
em manter um sistema de câmeras
de vídeo, pois isto ajuda a garantir a
identificação e captura dos
assaltantes, além de inibir a ação dos
bandidos", diz o Delegado Gilberto
Brito, do 2° D.P.em Alphaville.


