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Editorial

por Mário Lopes

A medida que o tempo passa percebemos
que nosso tempo diminui com relação à quanti-
dade de compromissos.

Na mesma proporção crescem os proble-
mas do cotidiano. Então, é como se toda estru-
tura que temos fosse ineficiente.

Infra-estrutura, modernidade, alta tecnolo-
gia, mil encontros, eventos, dinheiro, parcerias,
competitividade, concorrência etc. E a quali-
dade de vida para onde foi, saiu do foco?

Quando cobramos pela qualidade de vida,
nos esquecemos que também estamos con-
tribuindo diariamente para perdê-Ia, a partir
do momento em que usam-os e abusamos do
nosso lado marqueteiro ávido pelo crescimento
econômico.

Assim, saímos cobrando resultados de tudo

e de todos sem saber ao certo de quem e o quê
cobrar. Mas, retomando ofoco, qual seria nosso
verdadeiro objetivo: desenvolvimento, cresci-
mento, qualidade de vida, educação, respeito,
divulgação, marketing, tranqüilidade, etc.?

Viemos para AlphavillelTamboré em busca
de uma tranqüilidade e de um convívio comu-
nitário saudável, mas não contávamos com o
desenvolvimento frenético do bairro. E os con-
flitos se iniciam.

A maioria deles passa pelo CONSEG, que
tenta não perder o foco, sem agredir, sem criar
mais polêmica, mantendo a união de esforços
em busca da redução dos problemas em favor
de uma comunidade, saudável, madura e com
qualidade de vida.

o CONSEG NOTíCIAS é uma publicação oficial do Conselho
Comunitário de Segurança 8arueri Alphaville I Tamboré.• C~---SEG
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Comandante do 20°
Batalhão visita o Centro

de Controle da AREA
o tenente-coronel PM Edson Silva,

comandante do 20' BPM/M, visitou o C.C.A,
no dia 29 passado.

Através do Centro da AREA é possível
controlar 16 câmeras instaladas nas principais
alamedas de Alphaville; monitorar 14 empre-
sas associadas; controlar a rede de rádio e o
Alerta Geral.

Para o Comandante Edson é importante
que a PM conheça a estrutura de segurança
de uma entidade como a AREA, onde é feito o
monitoramento do Centro de Alphaville. "Pre-
cisamos nos reunir mais vezes para desenvol-
vermos uma parceria maior em prol da melho-
ria da segurança da comunidade", finalizou.

Elias Justiniano, supervisar da AREA; Joaquim
Domingues, gerente de segurança da AREA;
Ten Cel PM, Edson Silva, Cmte 20". BPMIM;
Dorival Alves Filho, Cap PM, Cmte da 5a. CIA.

Segundo Leonardo R. da Cunha, gerente
geral da AREA, cabe à mesma o trabalho de
vigiar e comunicar a Polícia sobre o ocorrido,
e a PM, policiar e reprimir.

Síntese das reuniões
• Em setembro o CONSEG solicitou à Prefei-

tura mais fiscalização nas avenidas Piracema e
Tamboré, motivo: os caminhões que efetuam des-
carga nas empresas que inviabilizam o trânsito.

Através de ofício, a Prefeitura respondeu que
já está fiscalizando o local. Agora, cabe às empre-
sas a colaboração em criar sistemas de identifi-
cação mais ágeis em sua portaria.

• No mesmo mês, em reunião de Diretoria
foi decidido, a pedido da Prefeitura, o Ajusta-
mento do Convênio com a Guarda, conforme
"Termo de Ajustamento" que adequa a partici-
pação da GCMB nos bairros Alphaville e
Tamboré. A documentação foi encaminhada à
Prefeitura e a CGMB para a renovação do
Convênio. Esta iniciativa do CONSEG é de grande
utilidade pública, servindo inclusive, de exemplo
para outros bairros e Cidades.

• Houve ainda, a doação de equipamento de
informática para JUCO - Juventude Civica de
Osasco e para a 5' CIA. Para o 2° D.P. foi doada
uma câmera digital.

A doação para a JUCO foi um repasse
de equipamentos doados pela AGILENT
TECHNOLOGIE.

• O Alerta Geral - Sistema que integra todas
as entidades de segurança a um só tempo, via
rádio, está passando por uma renovação, junto
as entidades que compõem o CONSEG.

O sistema é responsável pelo sucesso de
mais de 70% das ocorrências, quando acionado
em tempo hábil e operado corretamente. O sis-
tema conta com a ação simultânea de 18 enti-
dades de segurança e é mais uma arma contra a
marginal idade.

o CONSEG Alphaville/Tamboré presta uma
homenagem póstuma à Ora. Cel. Hilda Macedo

Faleceu na madrugada 'do dia 16 de setem-
bro passado, aos 89 anos, nesta Capital, a Ora.
Hilda Macedo, coronel da reserva aposentada,
criadora e primeira comandante da Policia
Feminina este ano comemorando o cinqüen-
tenário - da Policia Militar.

Foi a segunda mulher a ingressar na Facul-
dade do Largo de São Francisco. Segundo o de-
sembargador Nelson Fonseca, "A Ora. Hilda
Macedo comandava 13 moças que compunham
a Policia Feminina e que, pelo seu efetivo,
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(" Centro Iemerne

trabalhavam apenas no Juizado, com plantões
nas rodoviárias e nos aeroportos com grande
eficiência".

A Ora. Hilda tornou-se a primeira coman-
dante desse inovador corpo policial, cujas ativi-
dades foram realizadas por ela e mais 12 polici-
ais femininas, as primeiras do Brasil e da
América Latina, "as 13 mais corajosas de 1955"
como foram chamadas na ocasião.

Fonte: O Estado de São Paulo .



Tecnologia e Segurança

Atenção para golpes por teletene
'-Y.lI.&.I..II.I.IOI.&.&."..

.

Novas tecnologias, principalmente na
área da informática, são agora utilizadas
pela polícia paulista para a melhoria do
atendimento àqueles que dela necessitam.
Recentemente, fui lavrar um Boletim de
Ocorrência, na nova Delegacia da Policia
Civil, na Alameda Araguaia, em Alphaville.
Enquanto em outros tempos e em outras
delegacias, se despendiam até mesmo algu-
mas horas para se lavrar um B.O,desta vez
fui imediatamente atendido, e esse docu-
mento foi feito, por meios eletrônicos, em
não mais do que cinco minutos, em um local
funcional e agradável. Tal rápido e eficiente
atendimento certamente só se tornou pos-
sível graças à informatização, que em alguns
casos permite a lavratura do B.O. até mesmo
pela internet. Acontece, entretanto, que os
avanços tecnológicos são também utilizados
com eficiência pelos marginais, para a práti-
ca dos mais variados e novos meios de
crimes. Basta lembrar, por exemplo, o
aumento dos crimes cibernéticos, do roubo
eletrônico de senhas bancárias, da clonagem
de telefones e da falsifícação de documen-
tos. Tais clonagens e fraudes no setor das
telecomunicações, segundo noticiado,
alcançam hoje índices surpreendentes, e isso
tem causado inúmeros problemas a milhares
de pessoas, que são obrigadas a gastar seu
tempo e dinheiro para provar que não são as

culpadas de tais fraudes. E se tais ilícitos
acontecem em razão da facilidade de repro-
dução de documentos e captação de infor-
mações por meios eletrônicos, também cabe
culpa às operadoras telefônicas, que não
tomam as precauções necessárias na venda
de novas linhas. Entendo mais grave ainda o
fato de que elas utilizam o SERASAcomo
seu "departamento de cobrança", mandam o
nome dos inadimplentes e aguardam os
resultados da cobrança indireta. Nas minhas
experiências pessoais com as operadoras
telefônicas, em que fui vítima de clonagem
de celulares e aquisição ilegal, por terceiros,
em meu nome, de linhas fixas e de celulares,
eu tinha outras duas linhas de celulares e
dois telefones fixos com as mesmas opera-
doras, todas com débito automático em
conta, razão pela qual essascompanhias
poderiam facilmente ter me localizado e
checado a procedência das cobranças que
efetuavam. Entretanto, nada fizeram, e
mandaram meu nome ao SERASAcomo
inadimplente. E quando constatadas as
fraudes, pelo visto não se tomam outras
providências, pois não há como explicar
como alguém possa adquirir uma linha tele-
fônica fixa em nome de outrem, instalar em
sua casa e não ser responsabilizada por tais
fatos. Nos casos das clonagens, as contas
trazem os números dos telefones chamados;

,r

assim, constatei dezenas de ligações que
teriam sido efetuadas para telefones fixos
instalados nas cidades de Cascavel e Foz de
Iguaçu. Ora, é evidente que uma investi-
gação dos destinatários dessas ligações, pos-
sibilitaria a identificação dos autores das
clonagens ou das compras ilegais de linhas.
Finalizando, se já não bastassem tais abor-
recimentos, nessa mesma época recebi um
e-mail, supostamente expedido pelo
SERASA,e ao abrir a mensagem - que era
falsa - foi instalado um "cavalo de tróia" no
meu computador. E já passados mais de três
meses que solicitei providências da VIVO,
continua essa operadora, ainda, a fazer
restrições ao meu nome no S.P.c. Em resumo,
novas leis e novos procedimentos investi-
gatórios devem ser criados, para fazer frente
aos crimes cibernéticos, que aumentam em
progressão assustadora, em face da utiliza-
ção da informática e dos novos recursos
tecnológicos. E, pelo visto, com tudo que se
vê por aí, a Polícia terá, doravante, muito
mais trabalho ainda do que tem hoje ....

o relato abaixo foi encaminhado ao CONSEG Notícias para servir de alerta à comunidade.
As autoridades militares têm registrado um grande número de golpes efetuados por telefone que precisam ser

denunciados. A partir da denúncia, é possível rastrear as ligações e investigar até chegar às quadrilhas.

"Minha esposa recebeu uma ligação no
celular, a pessoa sabia o nome dela e se
identificou como sendo de uma operadora
de celular da central de relacionamento,
informando que estava acontecendo uma
promoção para cadastramento gratuito de 5
números de telefone e nome das pessoas. E,
que a partir deste cadastramento as ligações
seriam tarifa das.

Minha esposa desconfiou, pois nossos
celulares são corporativos da Telefônica e
não possuem benefício como este, mas, pela
insistência do Sr. Carlos da Central de
Atendimento, ela pediu que entrasse em
contato comigo.

Em seguida, recebi pelo meu celular uma

ligação, da baixada santista, identificado
pela bina, como número de outro celular.

A pessoa perguntou se quem estava
falando era o "Aloysio", e eu confirmei. Em
seguida, o indivíduo disse que havia
seqüestrado a minha esposa e se eu não
pagasse o resgate eles iriam matá-Ia. Por
sorte, estava em contato com ela naquele
exato momento, desliguei o celular avisando
minha esposa o que havia acontecido.

Entramos em contato com a polícia e os
mesmos identificaram a localização do
número que nos ligou - era um telefone
dona do e a ligação foi feita de dentro de
um presídio ou delegacia de polícia de
Cubatão, litoral Sul de São Paulo.

As dicas para evitar
este tipo de golpe são as
seguintes:

a) Desconfie de liga-
ções oferecendo pacotes, promoções ou
outros benefícios para clientes;

b) Nunca passe qualquer dado sobre seus
parentes, amigos, números de telefone, etc;

c) Se uma ligação como esta ocorrer,
guarde o número do celular e informe
imediatamente à Polícia;

d) Se pedirem dinheiro, diga que não
tem, se insistirem que alguém de seu
contato foi seqüestrado, se certifique
imediatamente com a pessoa ou com os
amigos como está tal pessoa.
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CONSEG Alphaville/Tamboré
comemora

Em setembro passado,

o CONSEG Alphaville Tamboré

completou nove anos

de atuação.

Os CONSEGs,

entidades sem fins

lucrativos, têm como

objetivo congregar forças

da segurança pública e

da comunidade para tentar

solucionar problemas

de segurança.

Entidades participantes - Em
Alphaville!Tamboré as entidades que
constituem o CONSEGsão a AREA -
Associação Residencial e Empresarial
Alphaville, SOCET- Sociedade Centro
Empresarial Tamboré, CCCA -
Condomínio Centro Comercial
Alphaville, Tamboré S.A, ARAs Zero, 01 e
02 e SFTR1 - Sociedade Fazenda
Tamboré Residencial 1.

por Ana Campos

Diretoria - Em maio passado, a
diretoria foi composta por: membros
natos, autoridades militares da região:
Dr. Gilberto Pereira de Brito, delegado
titular do 2° D.P em Alphaville; Capitão
PM Dorival Alves Filho, Comandante da
5' CIA do 20° Batalhão de Polícia. Os
membros efetivos são representantes da
comunidade: Mário Lopes, Presidente;
Edimilson Soares Ferreira, Vice-
Presidente; Eduardo Pereira da Silva,
1° Secretário; Gustavo Godet Tomas,
2° Secretário; Diretor Social, Luiz H. M.
Salge; Fiscais de Ética e Disciplina,
Evaldo Braun; Orlando Fernandes;
Nilvio André Tarricone.

Em 2005, o CONSEGfoi constituído
como empresa, tendo em seu quadro de
funcionários, Ana Campos, jornalista e
André de Souza, assistente. Os membros
participantes são representantes da
comunidade, como: síndicos, moradores
dos residenciais, empresários e líderes
comunitários.

Reunião - No dia 28 de setembro,
mesmo em clima de festa, o CONSEG
realizou a reunião ordinária, onde
foram destaque assuntos como o
aumento dos assaltos a clientes de
agências bancárias. "Normalmente as
vítimas são pessoas que retiram grandes
quantias em dinheiro, e freqüentemente
são observadas pelos marginais, dentro
ou fora das agências", comentou o
Capitão PM Dorival Alves Filho, coman-
dante da 5' CIA do 20° BPM!M.



•mais um ano
Providências - Há aproximada-

mente seis meses um encontro, entre as
autoridades militares, diretoria do
CONSEGe 20 gerentes de agências
bancárias, marcou pela eficiência. Após
alguns conselhos das autoridades
refente à segurança interna dos Bancos,
houve queda significativa deste tipo de
ocorrência. "Infelizmente, em agosto, os
casos voltaram a acontecer e é preciso
intervir", disse Mário Lopes.

No dia 19 de outubro passado, a
diretoria do CONSEGse reuniu com oito
gerentes das agências bancárias de
Alphaville para conhecer as ações inter-
nas de segurança das agências, focando
quais as falhas a serem corrigidas,
através da troca de experiências com
autoridades da Segurança Pública.

Nos meses de agosto e setembro,
ocorreram vários casos de roubos nas
saidas dos Bancos. Segundo o Delegado
Hélio Bressan, é preciso que os gerentes
estejam conscientes que os roubos
estão acontecendo com freqüência e
que isto também é responsabilidade dos
profissionais de segurança dos Bancos.
"Para coibir os assaltos é preciso que
tenhamos uma ação conjunta. Não
adianta a policia e o CONSEGtentarem
fazer algo se os Bancos deixam escapar
ações preventivas para evitar os casos",
completou o Delegado.

As autoridades alertam que os
saques efetuados em caixas eletrônicos
à noite, em locais afastados ou escuros,
facilitam a ação de bandidos.

Atenção motos - Outra ocorrência
de destaque foram os assaltos efetua-
dos por garupas de motos. "Na maioria
dos casos, a vitima está dirigindo
sozinha e distraída, quando é abordada
e assaltada pelo garupa da moto que,
armado, obriga a vítima a parar o carro.
Em seguida, fogem para bairros perifé-
ricos, com ou sem a vítima, para efe-
tuarem saques das contas bancárias.

Segundo a PM, periodicamente são
efetuadas operações policiais voltadas à
fiscalização de documentos, veículos e
condutores. Na maioria das vezes, os
veículos são apreendidos por
irregu Iaridades.

D.D.M - Delegacia de Defesa da
Mulher - Uma das maiores conquistas
para os membros natos e efetivos do
CONSEGfoi a inauguração da D.D.M de
Barueri, que está sob o comando da
Delegada Isabel Cristina Ferraz, presente
à reunião do CONSEG.A Delegada
esclareceu sobre atendimento prestado
pela delegacia à população feminina
nos casos de violência doméstica ou
abuso sexual. "O número de casos
atendidos até o momento superou as
expectativas", declarou a Delegada.

Festa - Para finalizar, a
comemoração contou com a
agradável e especial presença de
moradores, autoridades, funcionários
de empresas locais e empresários, todos
participantes e dotados de um espírito
comunitário, preservado pelo CONSEG
durante seus nove anos de atividades e
ações preventivas.

Fontolan, representante do ARA Um,
Joaquim Domingues, gerente de segurança

da AREA e Orlando Fernandes, diretor de
fiscalização e ética do CONSEG

AlphavillelTamboré.

Os ex-presidentes do Conselho,
Eduardo Pereira da Silva, Dr. Paulo César
Silveira de Toledo e o atual Mário Lopes.

õr: Nilton Brahin, Mário Lopes,
Dra. Isabel Cristina, Cap PM Dorival Alves

e Sup. GCM Cardoso

Membros participantes: Leonardo Rodrigues
da Cunha, gerente geral da AREA, Vilma Dias,
moradora e o diretor de segurança da AREA,

Geraldo José Michelotti.
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Reconhecimento

Polícia na área
Polícia Civil
É sempre bom lembrar à comunidade de

Alphaville e Tamboré, que é possível efetuar os
Boletins de Ocorrência no 2° Distrito Policial
localizado na AI. Araguaia, em casos que
envolvam roubos, assaltos, seqüestro relâmpago,
tráfico de entorpecentes e agressão física. O tele-
fone é: 4193-6610

Polícia Militar
Nos Postos da Polícia Militar em Alphaville e

Tamboré são atendidos os casos de acidentes de
trânsito sem vítima. Nos casos de roubos e
assaltos, o posto da PM poderá solicitar apoio de
viaturas que estejam circulando pelas proximi-
dades. Mas, é preciso informar detalhada mente
as caracteristicas da ocorrência, do produto de
roubo ou do agressor para que o apoio seja
efetivo.

O posto de Alphaville fica na Av. Alphaville,
em frente ao Residencial 2 e o do Tamboré, na
AI. Araguaia, em frente à rotatória, fone: 190.

Bombeiros
Os acidentes domésticos, incêndios, casos de

presos em ferragens, fogo em mato, acidentes
com produtos químicos, tentativas de suicídio e
afogamentos são atendidos pelo Corpo de
Bombeiros. O 18° Grupamento de Bombeiros de
Barueri está localizado à rua Cap PM José Maria
Squiavelli, 193 - Vila Porto - Barueri/SP. Os tele-
fones são: 193 e 4163-7001.

- Tenente Coronel ARRUDA - A Comissão de presidentes de CONSEGsrealizou em setem-
bro, a Despedida de Promoção para o então Major PM, Luis Eduardo Pescede Arruda, um dos
maiores incentivadores dos CONSEGse que foi promovido a Tenente Coronel, após 10 anos de
dedicação à Coordenadoria dos CONSEGS.O Tenente Coronel ficará à frente do 2° Batalhão da
Polícia Militar, o "Dois de OURO", um dos mais tradicionais da cidade.

- Tenente Coronel Edson Santos da Silva - Em 12 de setembro, o Ten Cel PM Edson
Santos da Silva assumiu o comando do 20° Batalhão de Policia Militar Metropolitano, em
Barueri.

- f~p.t~~!l..~~..~.!!~!y~.'.~!y~.s..~!I.~!l..-..t;.~~!1:!??~.!!.9~..q~.~~~9.~.9~..~.~~.~I.~~.9.~.~~.~i~••..•...•
Comunitário, outorgou a referida ao Capitão PM Dorival Alves Filho, por sua atuaçâoà frente
de várias atividades comunitárias. Em setembro, foi escolhido pelo 20° BPM/M, como "O
Melhor Policial Militar" do mês e em outubro, foi eleito, como "O melhor PM do Comando de
Policiamento Metropolitano" do mês.

- Tenente Coronel PM lúcio Teófílo Pacheco - Em agosto foi publicada a promoção à
Ten Cel PM, Lúcio Teófilo Pacheco, que atuou de junho de 2004 a agosto de 2005 como Sub
Cmte. no 180GB em Barueri.

Cel PM, José Roberfo Marfins Marques,
Cmte do Comando de Policiamento Metropolitano e

Cap PM Dorival Alves Filho.

Você procura Soluções Completas em Segurança
para sua empresa, casa ou condomínio;;?



SOCET implanta
monitoramento por câmera

Em setembro de 1988, um grupo de
empresários instalado no loteamento Centro
Empresarial Tamboré, reuniu-se e decidiu
pela formação de uma Sociedade com o
objetivo de oferecer serviços de segurança e
zelar pela manutenção e conservação das
áreas verdes do seu loteamento; mês em
que foi constituída a SOCET.

Em 1991, foi construída sua sede social,
com a colaboração da Prefeitura Municipal
de Barueri que permitiu a cessão de uso do
terreno e da Tamboré S.A, com contribuição
financeira para a construção.

Através da integração junto à comu-
nidade da região, a SOCETparticipou ativa-
mente da criação do CONSEG- Conselho
Comunitário de Segurança Alphaville/
Tamboré em 1996; do Alerta Geral em 1998
e do Convênio assinado com a Prefeitura
Municipal de Barueri, no ano de 2000, para
a implantação do sistema de bloqueio das
saídas de Alphaville e Tamboré, contando
com um contingente de 68 homens da
Guarda Civil Municipal e 10 viaturas
equipadas e identificadas.

Hoje, dando mais um importante passo,
a SOCETestará inaugurando, neste mês de
novembro, um sistema de observação vigia-
da (CF1V)monitorando 24 horas as
alamedas do Centro Empresarial Tamboré,
através de equipamentos da mais alta tec-
nologia disponível no mundo atualmente,
oferecendo à comunidade mais um impor-
tante dispositivo de segurança. A utilização
desta tecnologia foi possível através da
parceria com a Sensormatic - Grupo
Plastron.

Há muito por fazer ainda, entretanto,
com a união de esforços conjuntos das
sociedades organizadas, empresariais/resi-
denciais, somados ao imprescindível apoio
das autoridades policiais e da Prefeitura
Municipal, continuaremos persistindo no
sentido do objetivo comum, direcionado
para uma melhor qualidade de vida.

Para o Presidente da SOCET,Mauro
Gonçalves, neste processo histórico da
Sociedade, merece destaque a atuação do
Gerente Oswaldo Silva, um dos grandes
responsáveis pelo desenvolvimento dos

Luiz Antonio Forlim, Mauro Gonçalves de Freitas
e Oswaldo Silva

trabalhos, à frente das atividades desde a
fundação até os dias de hoje.

Diretoria atual
Presidente, Mauro Gonçalves de Freitas

(Guala Closures do Brasil S/A);
Vice-Presidente, Venício Clóvis Bastos

Coelho (Dorma Sist. De Controle p/ Portas
Ltda);

Secretário, Orlando Cabral da Silva
[Dráquer do Brasil Ltda);

Dir. Financeiro, Mauro Ferraz (Corfely
Cosmética Ltda);

Dir. Técnico, Paulo Roberto Gianesi
(Novatec Eng. Ind. E Com. Ltda);

Dir. de Segurança, Luiz Antonio Forlim
(Sociedade Bíblica do Brasil);

A SOCETestá localizada à Avenida Ceci,
651 - Centro Empresarial Tamboré.

Atenção com a sua segurança
A Guarda Civil Municipal de Barueri vem

colaborando para a conscientização sobre a
necessidadede ações preventivas que podem
evitar assaltos, roubos de veículos, roubos de
cargas, seqüestros e outros crimes que tanto
incomodam a população.

As dicas relacionadas abaixo foram enca-
minhadas ao Conseg Notícias por José Nildo O.
Soares,Sub Comandante Operacional.

Na rua: evite andar sozinho, principal-
mente à noite e em locais com pouca
iluminação.

Sempre que possível, não se exponha
gratuitamente à ação dos delinqüentes, passe-
ando desacompanhado por locais ermos e/ ou
em horas avançadas;

Em uma festa ou reunião, espere pela com-
panhia de um amigo para saírem juntos. Uma
forma de prudência é antecipar-se ao perigo;

por José Nildo O. Soares, Sub Cmte Operacional - GCMB

Quando estiver só escolha seu trajeto,
evitando passar por locais desertos ou pouco
iluminados;

Mantenha-se alerta ao cruzar com
suspeitos e não pare para atender pedidos que
despertarem desconfiança;

Procure caminhar no centro da calçada e
contra o sentido do trânsito; é mais fácil
perceber a aproximação de algum veículo
suspeito;

Ao pressentir a aproximação de estranhos
em atitude suspeita, entre no primeiro local
habitado que encontrar e peça ajuda;

Ao parar em pontos de ônibus, procure os
que sesituam em locais de grande movimento,
preferencialmente aqueles localizados à porta
dos estabelecimentos comerciais;

Não namore em locais inapropriados. Os
namorados em lugares solitários são presas

fáceis para os ladrões;
Cuidado com dinheiro e bolsas: não carre-

gue grandes importâncias em dinheiro ou ou-
tros valores. Se o fizer por necessidade,procure
guardar o numerário de modo seguro e discre-
to, evitando grandes aglomerações, onde agem
os punguistas, assim como em lugares sem
movimento, onde poderão roubá-to, As mulhe-
res devem carregar suas bolsas firmemente
seguras entre o braço e o corpo, mantendo a
mão sobre seu fecho. Separe previamente o
dinheiro necessário para pequenas despesas,
como café, cigarro, condução, etc. Siga direta-
mente para seu destino quando portar valores,
não parando em bares ou casasde diversão;

Não ande armado: quem carrega arma de
fogo, muitas vezes sem saber usá-Ia eficaz-
mente, pode ser induzido à prática de atos
temerários ante a ação de criminosos.



Ronda Escolar
Um levantamento feito junto à Polícia Militar e Guarda Civil

Municipal de Barueri aponta para o trabalho preventivo da segurança na

tentativa de minimizar os problemas de tráfico e consumo de drogas nas

escolas e proximidades, em Barueri.

Ronda escolar pela PM: é realizada por duas ou três viaturas, operan-

do nas imediações das escolas do Jd. Mutinga, Pq. Imperial, Alphaville,

Jd. Califórnia e Engenho Novo, das 7h às 23h, segundo o Cap Dorival.

A ronda efetuada pela GCMB, conta com oito viaturas específicas

atendendo ao Município, das 6h30 às 23h30. Segundo José Nildo O.

Soares, Sub Cmte Operacíonal da GCMB, o Jardim Silveira é o bairro que

apresenta maior número de ocorrências envolvendo drogas. A GCM qua-

lifica seu efetivo há sete anos, junto ao DEMACRO que são preparados

para atender os casos que envolvam traficantes ou usuários.

TELEFONES ÚTEIS

2° Dist. Policial Alphaville:
4193-6610

ARA- 00:
4191-3121

Guarda Civil Mun. de Barueri:
153

ARA- 01:
4191-1921

Polícia Militar:
190 e 4193-0391 (Alphaville)

4193-0029 (Tamboré)

Soco Fazenda Tamboré Res. 1:
4191-3067

Polícia Rodoviária:
4198-4366

Cond. Centro Comercial
Alphaville - Segurança:

4191-2154

AREA - Depto. de Segurança:
4191-2300

18° Grup. de Bombeiros:
4198-6202/4163-7001

Shopping Tamboré:
4166-9700

Emergência: 193

ViaOeste: 0800-701-5555
S.I.A. - Soco Inter Alpha:

4153-1188 DDM: 4198-0522/3145

SOCET - Segurança:
4195-6111

Conselho Tutelar:
4198-5344

Segurança no Trânsito
Quando alguém entra no carro para dirigir, traz consigo

todas as suas características de personalidade, tudo o que

adquiriu no processo de socialização, tudo o que herdou

geneticamente ou culturalmente. É como se o indivíduo se

vestisse de carro e saísse por ai ...

Se esse indivíduo é alguém com impulsos agressivos mais

aflorados, impaciente, irritadiço, agitado, de humor instável,

explosivo, etc, é dessa mesma maneira que vai se comportar no

trânsito. Ou se um individuo tem muita pressa, se gosta de

competir, se não leva desaforo para casa, pois é impulsivo e

gosta de "dar o troco" na hora. É dessa mesma forma que vai

dirigir seu carro e se relacionar com os outros motoristas.

De certa forma em maior ou menor grau, todos temos

algumas dessas características, mas durante a adolescência e os

primeiros anos de juventude elas estão muito mais presentes e

com menor possibilidade de controle, mesmo porque ainda não

temos nessa fase da vida auto conhecimento suficiente para

exercer um controle mais eficiente sobre nossas emoções.

Tais características aliadas ao álcool (muito presente em

nossos hábitos e de forma cada vez mais acentuada nos jovens

quando saem para se divertir), e a sensação de que nenhum

mal pode atingí-Ios, será infelizmente fatal. É como brincar de

roleta russa: certamente alguém morrerá.

Agora, falando diretamente com você leitor: Cá entre nós,

ler sobre isso não vai mudar em nada o curso de sua vida. Mas

ler e refletir um pouco sobre isso, pode ser a diferença entre

você estar dizendo adeus aos seus 20 e poucos anos ou não.

Pode significar amadurecer e aprender que há um tempo para

tudo. Que é possível fazer o que se quer num outro ritmo. Pode

significar aprender a ceder também, a ser gentil e cortês e ter o

prazer de receber tudo isso de volta. Pode significar viver

intensamente todos os segundos de uma longa vida, ao lado de

tudo que você adora, e poder se lembrar de como foram

maravilhosos os seus vinte e poucos anos.

Conscientizar-se é o primeiro passo para a mudança.

Sandra Regina Costa de Maltas
Psicóloga do Trânsito

Medo de deixar o carro morrer!
Medo de não ser capaz de estacionar corretamentre !
Medo de bater e causar um acidente!

Somos uma equipe especializada, composta por psicólogos e instrutores
em uma estrutura montada para capacitar motoristas a desenvolver suas

habilidades de dirigir com segurança.

~~ GRUPO DE APOIO E
TREINAMENTO ESPECIALIZADO


