


Editorial

É bom refletir sobre os acontecimen-
tos positivos e encontrar sentido para
nos dedicarmos às atividades voltadas à
comunidade.

Durante o ano passado o CONSEG .
realizou onze reuniões ordinárias e doze
de diretoria, recebendo em média, 40
pessoas por reunião. Tratou de assuntos
pertinentes à segurança no mais amplo
sentido da palavra para Alphaville e
Tamboré.

Com objetividade, buscamos junto
às autoridades, soluções para proble-
mas como a redução dos índices de
ocorrências, esclarecimento de dúvidas
à população, a conquista de novos
parceiros para abordar assuntos como:

drogas, acidentes de trânsito, violência
e prevenção.

A ampliação dos sistemas de
Câmeras de Circuito Fechado implanta-
dos pelas associações AREA -
Associação Residencial e Empresarial
Alphaville e SOCET - Sociedade Centro
Empresarial Tamboré, foram conquistas
que visam manter um panorama dos
principais pontos de risco e incidência
de ações marginais em apoio à Polícia.

Contarmos com a interação da
comunidade, sugerindo e informando
sobre situações relevantes aos organis-
mos de segurança instituídos, que agem
com base no material obtido.

E finalmente, percebemos que a

sociedade assimila a idéia lançada pela
Secretaria de Segurança Pública com a
criação dos CONSEGS cujo objetivo é
integrar para gerar. resultados.

Este exemplo vem sendo seguido em
várias localidades e entidades no
Brasil, disparando méritos, segurança e
confiança.

Obrigado àqueles que participam
das atividades do Conselho e que
transformam nosso trabalho preventivo,
em um ponto forte dentro da nossa
comunidade.

Mário Lopes
Presidente

Síntese das reuniões do CONSEG
• Representantes da empresa Múltiplo 2 e de empresas próxi-
mas à Av. Piracerna, no Tamboré, pediram reforço por parte da
GCMB e da Polícia Militar para evitar os roubos de veículos no
local. A Comissão de Fiscalização do Convênio com a GCMB
decidiu então, pelo remanejamento de horários das viaturas da
GCMB, para tentar solucionar o problema.

orienta aos responsáveis pelos condomínios a esclarecer seus
moradores, através de comunicados internos. "As dicas de
comportamento adequado nestes casos, são informados pela
mídia e estão por toda parte. As pessoas precisam pensar em
sua segurança e não achar que a polícia resolverá tudo depois
que acontecer. Evitar que aconteça é dever de todos", finalizou
o Secreta rio.

• Entre vários convidados ilustres, esteve presente a uma das
reuniões o Secretário de Assuntos de Segurança, Edson
Santos da Silva, para discutir problemas como os rou-
bos e furtos nas saídas de agências bancárias; roubo
de motos nos estacionamentos e os golpes dos falsos
seqüestros aplicados na região. Segundo o Secretário
Edson, as empresas devem ser responsáveis pela segu-
rança dos seus clientes, seja nas saídas dos Bancos ou
nos estacionamentos. "A Polícia não age preventiva-
mente nestes locais, a obrigação das empresas é ofere-
cer segurança em suas dependências", declarou.
Quanto aos golpes dos falsos seqüestros, o Secretário Rinaldo Honda

• O diretor do DEMUTRAN, Rinaldo Honda,
disse que intensificará a fiscalização nos
pontos onde ocorrem os casos de estaciona-
mentos irregulares na região. Segundo ele, a
medida visa eliminar os pontos de conges-
tionamento, devido aos veículos estaciona-
dos nas vias públicas. Honda pediu a cola-
boração da comunidade quanto ao respeito
às sinalizações de trânsito. "Só assim tere-
mos uma melhora no fluxo de veículos",
ressaltou.
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Acontece no 20° BPM/M
Responsável pela Preservação e

Manutenção da Ordem Pública nos municípios
de Barueri, Jandira, Itapevi, Santana de
Parna íba e Pirapora do Bom Jesus, o 20·
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano
comemorou em dezembro passado, 21 anos na
unidade instalada em Barueri.

Resultados em janeiro de 2007
020· BPM/M recuperou 318 veículos rou-

bados ou furtados, apreendeu 151 armas de
fogo, prendeu em flagrante delito 676 pes-
soas, efetuou 105 flagrantes de tráfico, 43
flagrantes de roubo, 44 flagrantes de furto,
15 flagrantes de roubo de veículos e 18 fla-
grantes de furto de veículos, informou o Cmte

Interino do 20°, Mj PM Dorival A. Filho. O
comandante acrescentou que a busca
pela melhora na prestação de serviço
levou a Unidade a receber o grau Bronze
do Prêmio de Qualidade da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.

Destaque para o PROERD
Programa Educacional de Resistência às

Drogas e à Violência é realizado por profis-
sionais do 20· desde 1990 e já formou mais de
53.973 mil alunos das escolas municipais na
região de abrangência da Unidade.

Os profissionais à frente do PROERD são:
Sgto. fem PM Campagnaro, Sol fem. PM
Sirlene e Marli em Barueri. Nas dqrnais

Formatura do PROERD Homenagem às mulheres

o Secretário de Assuntos de Segurança, Edson Santos
(à dir.) inaugurou seu retrato no painél de Coronéis na
reserva, em uma homenagem prestada pela Unidade ao
ex comandante do 20°.

regiões, soldados femininos PM Jirlene,
Castro, Mônica e Ana Lúcia do 4· BPRV.

Operação "Flores"
Em março passado, o efetivo feminino do

20· prestou homenagens às mulheres em
comemoração ao "Dia Internacional da
Mulher".

As policiais mobilizaram o trânsito no
Centro de Barueri, para distribuir rosas ver-
melhas às motoristas que passaram pelo local.
Em uma hora de operação, comandada pela
Ten. Fem. PM Carolina, as motoristas foram
convidadas à estacionar seus veículos para
receber rosas das mãos das policiais.

A região de abrangência do Batalhão
conta com 101 policiais femininas que atuam
em todas as operações policiais realizadas
periodicamente pela Polícia Militar, além de
participarem da Ronda Escolar e do Programa
Anti-Drogas - PROERD.
O 20· BPM/M está localizado à Rua Caim, 181
no Jardim São Pedro/Barueri.

CRAD / COMAD /
PROAD de Barueri

O Município de Barueri, reconhecido por suas iniciativas,

conta com três órgãos de grande importância para o desen-

volvimento social local.

No primeiro bimestre de 2007 , o CRAD - Centro de

Referência em Alcoolismo e Drogadição que recupera àqueles

que buscaram refúgio no vício e acabam sem emprego e sem

sua dignidade, realizou mais um concurso anual, que seleciona

os melhores artistas em tratamento. Gilberto Ferreira de

Oliveira, paciente do CRAD e morador de Aldeia de Barueri;

recebeu o "IV Prêmio Arthur Bispo do Rosário", na cateqeria

"Pintura e Artes Plásticas" com a obra: "Cacos em forma de

Arte".

O CRAD é oferecido pela Assistência Médica de Barueri(Sameb).

Telefones: (11) 4706-4826/4706-4712.
E o COMAD - Conselno Munieipal Al"lti Drogas age preven~

tivamente nas escolas, empresas e cemunidade para evitar o IJS0, "

e recuperar dependentes de drogas.
Telefone: (11) 4198-4018

O PROAD ~'I?~ograma de Auxílio ao Desempre@ado 'fJualin~
ca, coloca e recólocá mão-de-obrá no mercáde, jtililtb.àseta:tpre~

sas da reg ião.

Telefone: (11) 4199-2800



CONaEO AlJ'HAVILLE.'
hoComun~áriodeSegurança de Alphavl

Desde 1997, associações de
moradores e empresários como a AREA,
SOCET,Associações residenciais Zero,
Um e Dois, Cond I, Fazenda Tamboré 1
e Shopping Tamboré se reuniram para
formar o CONSEG AlphavillefTamboré.

Inspirados pelo espírito de cooperação
e apoio aos órgãos de Segurança Pública
da região e norteados pela Coordenadoria
dos CONSEGSdo Estado de São Paulo, o
grupo se propôs a realizar reuniões
ordinárias com a participação de repre-
sentantes da Polícia Militar, Civil, Guarda
Civil Municipal e da comunidade, com o
objetivo de colher informações que
afligem a todos, analisar as questões e
encontrar soluções adequadas para
melhorar a segurança.

O resultado obtido foi a constatação
de índices de ocorrências cada vez mais
baixos, reconhecidos inclusive, pelas
autoridades militares que comandam e
atuam na região, focando para a
importãncia da iniciativa privada.

De acordo com um dos fundadores do
CONSEGAlphaville/Tamboré, ex-presi-
dente, Dr. Paulo César Silveira de Toledo,
atual presidente da AREA - Associação
Residencial e Empresarial Alphaville, o
Conselho sempre atuou em consonância
com os princípios que norteam a formação
de tais entidades, ou seja servir como
veículo entre a sociedade cívil e os órgãos
de segurança para canalizar suas solici-
tações e apresentar sugestões para melhor
resolver os problemas apresentados -
colaborando com as entidades envolvidas,
sempre que possível. "E com este proce-
dimento, enormes resultados foram
alcançados, na viabilização de inúmeras
parcerias entre as diversas organizações e
pessoas.Convênios foram celebrados, em
benefício da segurança pública, do reforço
de policiamento, monitoramento de vias e
melhorias dos sistemas viários. O bem
comum é o objetivo maior, e tudo que
com esse intuito for realizado refletirá,
sem dúvida, de uma forma ou outra, na
melhoria da segurança e da qualidade de
vida da comunidade." disse Toledo.

A fórmula do sucesso:
"A cooperação das entidades privadas com órgãos
públicos de segurança éfator preponderante na
melhoria da segurança preventiva das comunidades ".

"A cooperação das entidades privadas
com órgãos públicos de segurança é fator
preponderante na melhoria da segurança
preventiva das comunidades".

O presidente da AREA, morador, desta-
ca como outras comunidades podem e
devem se organizar para realizar a segu-
rança preventiva à exemplo de Alphaville e
Tamboré. Segundo ele, a cooperação das
entidades privadas com órgãos públicos de
segurança é fator preponderante na me-
Ihoria da segurança preventiva das comu-
nidades. "De fato, tal cooperação, por
exemplo, tem se mostrado valiosa nas
inúmeras cidades onde organizações civis
colaboram com órgãos públicos de segu-
rança no trabalho de monitoramento
eletrônico de vias públicas, implantação de
bases comunitárias, organização de traba-
lhos de orientação e educação em escolas
e entidades privadas. Da mesma forma,
grandes resultados têm sido obtidos em
todas as comunidades onde as pessoasse
organizam para um trabalho conjunto",
lembrou Paulo Toledo, ressaltando que
exemplos não faltam: organizações benefi-
centes que exercem trabalhos em comu-
nidades carentes, diminuindo a violência
na região; vizinhos que se unem para au-
xílio mútuo na vígilância das suas casas -
tudo demonstrando que a união realmente
faz a força - e a diferença. "Desta forma,
com muitos ou poucos recursos, todos os
CONSEGStêm possibilidades de prestar
valiosos serviços para as comunidades que
os constituíram", finaliza.

Na visão do Diretor Social do CON-
SEG,Luiz Humberto Mendes Salge, conse-
lheiro e morador na AFTR-l - Associação
Fazenda Tamboré Residencial 1, o CONSEG
foi criado por pessoasverdadeiramente
humildes, mas com grande sensibilidade
que observaram que mesmo existindo as
Instituições constituídas para a obtenção
da ordem e uma convivência pacifica, cada
qual com seu grau de envolvimento e de
contribuição, seja cultural, religiosa,
esportiva ou profissional, ainda é possível
atuar na complexidade da convivência e
ressaltar o respeito mútuo, "assim como
não gostamos de ser desrespeitados outros

também não gostam", diz Luiz Salge.
O diretor lembra que mesmo com

tantas instituições, como as iniciativas
privadas, órgãos municipais, estaduais e
federais, de ensino público e privado,
porque ainda existem tantos problemas de
segurança?

Na opinião do diretor, a espécie
humana está em constante evolução e
exposta cada vez mais a situações de
confrontos e interesses diversos. "Onde
existem pessoascom capacidades variadas,
contribuindo para a evolução natural e
visando um entendimento no mínimo
viável", destaca Salge e complementa,
"acomodar situações, resolver questões
urgentes ou não, onde se tenta viver com
as ferramentas existentes ou criando
outras, utilizando normas de procedimen-
to, conduta ou buscando uma forma de
convivência harmoniosa entre povos e
Nações".

Luiz Salge acredita que o
CONSEGé uma espécie de ONG
(Organização Não
Governamental), mas também
criada por lei Estadual, associa-
da a membros voluntários,
preocupados em contribuir
para essa evolução, que se
reúnem mensalmente de forma
organizada e legal com um
firme propósito de prestar um Luiz Salge

bom serviço. "O CONSEG
AlphavillefTamboré conta com profissio-
nais, dedicados e competentes no trato do
bem comum, que interagem com a comu-
nidade, com espirito autônomo para con-
tribuir de forma significativa e pronta,
incentivando inclusive, a dinâmica dos
profissionais participantes, com o objetivo
de minorar os problemas e preveni-Ios.

"Este trabalho vem sendo feito em
todos os CONSEGScriados, em particular
no de AlphavilefTamboré, do qual temos
reconhecimento da comunidade, respeito,
colaboração dos envolvidos, indistinta-
mente, podendo conviver com pessoasque
pactuam da mesma filosofia de vida,
redundando em uma melhor qualidade de
vida", finaliza.
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A opinião do gerente administrativo da

Associação Residencial Alphaville Zero,
Evaldo Braun que também exerce a função
de Fiscal de Ética e Disciplina no Conselho
de Alphaville/Tamboré, a entidade significa
um elo entre a sociedade civil e o poder
público, em especial a segurança pública.
De acordo com Evaldo, a participação no
CONSEG é um exercício de cidadania na
medida em que se cobram ações do poder
público e ao mesmo tempo se dá em troca

a sua contribuição.
"No caso particular do

Residencial Zero, não faria sen-
tido os seus associados se
voltarem apenas para dentro
dos seus muros, enquanto os
problemas ocorrem no seu
entorno. As entidades organi-

Evaldo Braun zadas, que são a característica
da nossa região, possuem estruturas que
propiciam a sua união em torno dos obje-
tivos comuns, e quando o tema é
Segurança essa união se dá em torno do
CONSEG o que fundamenta a participação
do Residencial Zero desde o seu início. As
entidades organizadas têm a Segurança no
seu primeiro plano e portanto, estão
alinhadas com o objetivo do CONSEG.
Desta forma, todo o resultado creditado
ao CONSEG representa um ganho para a
comunidade", destacou Braun,

A Associação Alpha Conde I também
exerce um papel importante no Conselho
de Alphaville/Tamboré. A associação aderiu
ao CONSEG e ajuda no rateio dos custos
com as doações às Polícias e a
manutenção do Conselho de forma geral.

Outra associação de fundamental
importância para o CONSEG é a SOCET -
Sociedade Centro Empresarial Tamboré,
participante desde a fundação do
Conselho e que é representada nas reu-
niões ordinárias e de diretoria pelo ger-
ente, Oswaldo Silva. O gerente conta que,
antes desta parceria os registros de ocor-
rências na região de abrangência da
SOCET,eram preocupantes. "Através do
CONSEG foi possível a criação do
Convênio com a Guarda Civil Municipal
Barueri que disponibilizou guardas dispos-
tos nos10 pontos de bloqueio nos acessos
aos bairros de Alphaville e Tamboré. Este
trabalho reduziu significativamente os
índices de ocorrências. Para se ter uma
idéia as estatísticas apontam O (zero)

•e parceria
ocorrências na região no mês de março de
2007", comenta Oswaldo.

A partir desta parceria e união,
viabilizada através do CONSItG, a AREA e a
SOCH motivara-se na implantação do
sistema de Circuito Fechado de TV, que
monitora todas as alamedas das áreas de
abrangência das associações.

CCO SOCET

o monitoramento facilita o trabalho
do corpo de vigilantes das associações,
além de prestar apoio às ações das Polícias
Militar, Civil e GCMB por meio de imagens
de pistas e flaqrantes.fornecidas aos
órgãos de segurança pública.

A SOCET conta com uma central que
monitora todas as alamedas. A sala é pro-
tegida por cabine 'totalmente blindada,
contando com eclusa e monitoramento
dos operadores feito 24 horas por uma
central em São Paulo.

As autoridades militares também
opinam sobre a relevância da atuação do
CONSEG, e conforme declaração do
comandante interino do 200 Batalhão de
Polícia Militar Metropolitano, Major
Dorival Alves Filho, os CONSEGS têm sua
importância na medida que funcionam
como foro de reivindicações da comu-
nidade referente a questões de segurança
e outros problemas, São também locais
onde se desenvolvem campanhas com
objetivo de melhorar a segurança e o
respeito ao próximo. De acordo com o
comandante, 'um CONSEG vivo e atuante
ajuda muito à comunidade na qual esta
inserido'. "Ao longo desses nove anos em
que convivi com participantes do CONSH5

Alphaville/Tamboré, e Resultados alcançados no primeiro trimestre de 2007
tendo sido muito
cobrado como coman-
dante do policiamento
em Barueri, também
aprendi muito com as
reclamações, pedidos
e análises das ocor-
rências. Tanto as
Polícias quanto a GCM

receberam muitos elogios. Enfim, CONSEG
é tudo isto e algo mais, assim como os
amigos que fazemos no transcorrer das
reuniões e atividades.", ressaltou o Major
PM Dorival.

A função do CONSEG é manter a
comunidade atenta com relação aos
números e o perfil das ocorrências para
que as mesmas não crescam e per-
maneçam sob controle.

A sociedade de forma geral, convive
com inúmeros assaltos, tentativas de
sequestros, golpes, acidentes e outros, em
Alphaville, Tamboré e tantos outros
lugares, mas é possível evitar agindo
preventivamente

A Polícia Civil é representada
nas reuniões do CONSEG pelo
Delegado Titular do 2° D.P. insta-
lado em Alphaville, Dr. Gilberto
Pereira de Brito, ressalta que o
mais importante nas reuniões é a
troca de informações prestada
pelo grupo, pois a partir daí é
possível agir pontualmente nas
investigações com agilidade e
precisão.

I

~
Dr. Gilberto Brito
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Melhorar o trânsito é~~
depende de cada um
Reclamações nas reuniões do eONSEG
sobre a falta de respeito no trânsito em
Alphaville e Tarnboré, tanto por parte dos
motoristasquanto por parte dos pedestres.

Os funcionários de empresas
locais e participantes das reuniões
do CONSm, reclamam que em
horários de pico não conseguem
atravessar as alamedas. Alguns dos
pontos mais críticos são alameda Rio
Negro em frente à CONfAB,
Blockbuster, no portão do Centro
Comercial, no cruzamento com a
alameda Madeira e em frente à
AMIL.Na alameda Araguaia, em
frente ao Wall Mart e finalmente na
avenida Piracema, em frente ao
Shopping.

Todos os locais recebem faixa de
pedestre! E nada acontece, pois
ninguém respeita. Em Salvador,
Ceará, Curitiba, respeitam às leis de
trânsito, o que se pode esperar de
Alphaville e Tarnboré?

"Outro dia colocaram uma faixa
bem grande próximo ao Habibs para
que os motoristas respeitassem os
pedestres. Detalhe: a posição da
faixa estava em sentido de quem
atravessa, não no sentido para vi-
sualização dos carros.

E pensar que uma simples lom-
bada já ajudaria ...

Semana passada eu
quase fui atropelada de
novo próximo ao centro
comercial. Será que o
problema sou eu? O
motorista não deu sinal

para entrar na alameda Araquaia, eu
'estava exatamente na faixa de
pedestres, ele fez questão de tirar
uma fina. Fazer o que?

Obrigada pelo acompanhamento
e interesse e me desculpe pelo
desabafo", disse C. R, M. funcionária
de uma empresa em Alphaville que
reclama por não conseguir atraves-
sar a rua nos horários de pico.

De acordo com Luiz Antônio
Rocha Juvenal, engenheiro do
Departamento de Obras Viárias e
Hídricas da Secretaria de Projetos e
Construções, o
grande problema é
a falta de respeito
por arnbas as
partes. Os pedestres
não respeitam a
sinalização, as
fa ixas e os motoris-
tas também não. "Não adianta os
órgãos competentes implantarem
recursos tecnológicos e sinalizações
se não houver respeito às Leis de
trânsito. As pessoas devem se cons-
cientizar de que é preciso disciplina
no trânsito". disse Juvenal.

Acidentes de trânsito - 1° trimestre de 2007

Com vitimas

Total I
26 I

~
Sem vitimas

Cuidado, sua moto pode ser furtada
Cuidados como: estacionar em

estacionamentos legais, instalar
alarmes e dispositivos que dificultem
o furto de sua motocicleta, são
irnpresci ndíveis.

Na reunião do eONSEG de
fevereiro, a Polícia Militar ressaltou
a necessidade dos proprietários de
motos instalarem dispositivos de
segurança que dificultem o furto
do veículo.

"As pessoas precisam aprender a
dificultar a ação dos bandidos, pois
eles só têm êxito, diante da obser-

vação do comportamento de suas
vítimas, que na maioria das vezes
não adotam um comportamento
preventivo e seguro", alerta o
Capitão PM Brambilla, comandante
da 5' elA do 20° BPM/M, Para o
Secretário de Assuntos Municipais,
Edson Santos da Silva, a polícia não
tem como fazer a segurança dos
estacionamentos de Bancos, restau-
rantes, cartórios, etc, "É necessário
que o comércio assuma a responsa-
bilidade de oferecer segurança inter-
na aos seus clientes", destacou.
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Embora vafi~~iI~o~~~alhe$, ahistárta I'ÍG,S. g6tpistali ~.sempre a
mesma. AG0mP.al;ili~"ªsn(}tícfas sobreós9olpespafí:lSé mat'f-
ter informadt)sob~~SBf:llllvas vers(j(íS;
2- Não r~cebangaça6a:CQbrar
Se o interloeurorfõi'~t!ScQl1hecígo, desligue. Policiais e
Bombeiros não telefofl(lmllla1a informar sobre acidentes (a
tarefa cabe aos nospifais)níífl'l,>rfl!dí'to menos, ligam a cobrar;
3- Não ajude o bandido dando"lbe infolimações
- Sua filha sofreu um acidente.
- A Fernanda? O que acontleCCueofl'l aferríanda?
O nervosismo faz com que muita gente. sem perceber, acabe
passando aos bandidos informaçõ!i:!i que~t'!rão usadas para
pressioná-Ias. Em nenhuma hip6teserevelt: nQmes,cle
parentes a desconhecidos ao teiefone;
4-fire os adesivos do carro
Adesivos com nomes da academia de ginástita .01,1 da facuí-
d'adc1 assim como placas que reproduzem o apelido dos
motoristas (BIA, lEO ete] e páginas no Orkut são preciosa:s
fontes de informações aos bandidos. Evite e peça.apsseus
filhOs para evitar;
5- 0riente também os idosos
Tanto ou mais do que crianças e empregadas, são pessoas
idosas da familia as mais vulneráveis à.manipulação dos
haadidõs, Muitas vezes, por se sentirem sozinf!iãs{ela~.podem
prblQngar conversas com desconhecidos e acapãm Ror
muniêiar criminosos;
6...Pare para raciocinar
O pânico 'diante da possibilidade de um parente estaraciden-
tado ou seqüestrado faz com que muitas pess1Jas deixem de
tomar atitudes óbvias, como checar se a inf'9f.tl'l<lçãoé ver-
dadeira; ,
1- Desobedeça ao bandido
L~gllepara o suposto seqüestrado ainda que o bamdido diga
para não fazê-Ia. Se conseguir contato, o caso está resolvido.
Se. não, tente um amigo ou parente dele. A hipótese de um
seqlJestrador real fazer essa ameaça é remota ~.lilandidosnão
vão cmátar a vitima, e perder seu trunfo, só porque o celular
dele tocou;
'8 ",Desconfie de ligações longas
Segw1dQ estatísticas da polícia, 90% dos primeiros contatos
felefônicos feitos por seqüestradores reais. duram menos de
um 'Illióuto. Por temerem ser rastreados ..Elcsnuneafaiem
ligalf.Õeslongas;
9'-Duviile do choro das vítimas
Apelo.scAbroSfJSde supostos seqüestraôores têm sido usados
CO,Alfrt!qij'@nciapelos golpistas. A polícia sabequerªram~nf~
seqÜêStradores de verdade telefonam·do mesmoiugar em q.utt
§taa' vitima. Sabem que pedem -serrastreaôóse ter o
catívetro descoberto;
10-~· q.ueixa na POlícia
Se y(fç~cair no golpe, não defxede prestar queixa na poHçia.
Dêposse'de informações comootíúl1lero deerJgem da

'dlamada criminosa ou .nômeroda/conta>enlquee "r.esgateU

faidepositado, a polícia pod~jtfelltiftcat o ,criminoso ~.evitar
que mais pessoas sejam vltimas,déle.



Internet e a segurança
Será que todas as portas da sua casa estão fechadas?

Especialistas em segurança
advertem aos pais sobre os possíveis
problemas causados pelo uso indevido
da Internet, rede de computadores que
une pessoas de nações, crenças, raças
e ideologias políticas e sociais
distintas.

Alguns levantamentos apontam
que a maioria dos usuários conhece
pouco sobre os riscos eminentes, tanto
no que diz respeito às questões finan-
ceiras, quanto às sociais e culturais.

Diversos casos de crimes apontam
crianças e adultos como vítimas de
estelionatários e até de psicopatas, por
falta de conhecimento deste ambiente
que expõem detalhes das vidas
pessoais e familiares. O objetivo da

pesquisa é alertar e propor aos pais e
educadores mais atenção com este
ambiente digital. .

- Crianças e adolescentes não
devem expor dados pessoais na rede;

- Pais e professores devem focar as
questões de "segurança" da Internet
em casa e nas escolas;

- Conhecer as ferramentas uti-
lizadas na Internet, como os e-mail,
sites, MSN, Orkut, Skype, vírus, entre
outros, sob o ponto de vista tecnológi-
co e aspectos sociais.

As autoridades advertem que este
tipo de ferramenta também alimenta
os bandidos com informações colhidas
na rede. "De posse de informações
como: qual o nome do dono da casa,

quantas pessoas moram na casa e etc,
os golpistas e marginais agem aplican-
do os golpes de simulação de seqües-
tros por telefone e outras fa Icatruas,
como estelíonatos, formação de
quadrilhas, pedofilia e prostituição de
adultos e infantil. Sugestões:
- Utilize senhas mais seguras;
- Feche o acesso a sites não confiáveis
ou pornográficos;
- Oriente os familiares quanto ao uso
adequado da Internet.


