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Sociedade Centro Empresarial Tamboré incentiva
palestras preventivas à segurança empresarial

Contando com a participação de mais
de quarenta gerentes e chefes de segu-
rança, a SOCET realizou em julho passado,
a palestra "Prevenção na Vigilância", mi-
nistrada pelo 1° Tenente PM Lycurgo
Henriques, comandante da 5' CIA do 20°
BPM!M - Batalhão de Policiamento
Militar Metropolitano.

O objetivo é passar o máximo de
informações preventivas ao pessoal de
chefia do setor segurança, das empresas
instaladas no Tamboré como forma pre-
ventiva à ocorrências.

O gerente da SOCET,Sr. Oswaldo Silva,
agradeceu à Polícia Militar por autorizar o
Tenente Henriques a proferir a palestra, a
qual considerou de extrema importância.

Para os participantes o volume de
novas informações apresentadas dará
base para novas ações internas e o incre-
mento aos trabalhos de segurança.

Além da SOCET,a Associação Fazenda
Tamboré Residencial 1 também ofereceu a
palestra aos seus condôminos.

Para Luiz Salge, presidente do Conseg
e conselheiro na AFTR 1, a iniciativa tem
por objetivo manter o público atento
quanto aos riscos internos e externos aos
residenciais.

"A iniciativa pode ser seguida pelos
demais condomínios e entidades para dar
continuidade ao trabalho preventivo,
junto à comunidade", disse.

Os representantes das Polícias Militar
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e Civil, além da
Guarda Civil
Municipal, Defesa
Civil e Exército
Brasileiro apóiam
as ações preventi-
vas do Conseg,
pois acreditam que
podem contribuir
em conhecimento
e experiência,

A SOCET está
localizada à Avenida Ceci, 651 - Tamboré
- Barueri!SP e o telefone 4195-0626, A
AFTR1 está localizada à Avenida Ceci, 100
- Tamboré - Barueri!SP e o telefone
4191-3067.

Tenente PM Henriques
em palestra na SOCET.
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Roubos e extravios ocorrem com
grande freqüência no interior de
empresas, escolas e academias.
Estes locais não contam com a
presença de policiais ou vigias.
Tome conta dos seus objeto$
pessoais!

Celulares:
Dados da polícia Civil e Militar
revelam que aproximadamente 20
celulares são furtados por mês
dentro das empresas.
Tranque seus objetos de valor em
gavetas ou armários!

Armários:
As academias são as campeãs
dos descuidos.
Fique atento quanto à guarda de
bolsas, sacolas, celulares @

tênis.
Utilize armários com cadeados!

Bolsas:
As bolsas são atraentes para
muitos.
É difícil saber quem cometeu o
furto de uma carteira, dinheiro,
celular, cartões etc.
Mantenha bolsas em locais
visíveis ou utilize armários
trancados!



sobre o cronograma de eventos a serem
realizados na região. "A comunicaçâe
antecipada do evento permite uma atllla-
çãet-mais·eficaz e integrada das polícias.
EXeID(lto disto ocorreu no evento Alpha
Runn~r o qual não foi informado ao O.Ri'
a tou. Elé destacou também a
n~.,.. de da população registrar o ID.@;
erV#casQs de ocorrências para que a
Polícia tenha ciência dos fatos e dos
dados para uma investigação posterior.

• O Presidente do Conseg de Carapicuíba,
Sr. Ravanelli Hassan apresentou o "Plano
Geral" desenvolvido por eles. "O Plano foca
os trabalhos dos Consegs com bases científi-
cas", esclarece Hassan. Segundo ele, o o .
tivo é regionalizar algum(Jl;:ações~s c
selhos, buscar integraçã6~tre várías
dades, 6r.gãos e assoeiaQãe"s.•-além de
padronização da comunicação visual.
presidente fará a divulgação do Plano nos
Consegs de toda a Região.

• O Síndico do Condomínio Sãint
Thomas, Sr, Nelson Pichiliani pediu
soluções para os diversos problemas de
trãnsito enfrentados em Alphaville. Ele
solicitou mais informações por parte da
Prefeitura sobre as obras que estão em
andamento e as futuras. "As obras afetam
diretamente a rotina <lia c@munidade que
tem Q direite de estar bem informada
sobre o andamento de cada uma delas".

• O gerente de segurança, Sr. Celso
Rodrigues, representando a Associação
Residencial Alphaville 2 solicitou uma
sinalização adequada para a redução de
velocidade em frente ao Residencial cíta-
do. "Os motoristas não reduzem a veloci-
dade e não respeitam o~ pedestres no
local", disse.

Participantes das reuniões do Conseg Alphaville/Tamboré
analisam ocorrências e providências adotadas

De agosto a outubro alguns tópicos foram destaque
Por Ana Campos

o objetivo das reuniões é organizar e encaminhar reivindicações demelhorias sobre as questões de segurança aos órgãos competentes.
Comunidade e autoridades participam voluntariamente, analisando itens como: índices de ocorrências, problemas de trânsito,
prestação de serviços e parcerias para ampliar as ações de forma mais abrangente.

tópicos seguintes destacam assuntos analisados, bem como as providências encaminhadas durante o período.
ntes são o 20° BPM/M, Delegacia de Barueri, 2° Distrito Policial, 22° BLOG do Exército Brasileiro, Guarda CivillMud;cipal df!

ras, Conselho Tutelar, OAB de Barueri, Consegs Vila Dirce e Santana de Parnaíba, AREA - Ass o .
eAlphaville, SOCET - Sociedade Centro Empresarial Tamboré, AFTR-l Associação Fazenda cial

s'{~ç~I!'S Residenciais de Alphaville Zero, Um e Dois, Condomínio Centro Empresarial, Instfi
de l, ~@nf1iJmínio Tomooré, Associação Condomínios Verticais de Alphaville, Temboré, Barlden: Santona de

,s Éverest Tower, Saint Thomos, Son Francisco, Ehanton entre outros.



suqerida uma reunião com
as autoridades policiais,
diretoria do Conseg e direto-
ria do Wal-Mart para ade-
quar os procedimentos de
segurança do Wal-Mart.

• A QNG Drops pediu
providências quanto ao
abastecimento de água rea-
lizado no Condomínio
Stadium, na Alameda Rio
Negro e no Shopping
Flamingo, na Avenida

Araguaia em Alphaville, que stlgundo a
ONG provoca problemas n@trânsito. O Sr.
Joaquim Domingues cÇlnseHieiro do
Conseg e gerente de segurança da AREA
comunicou aos condomínios que ade-
quaram seus horários de abastecimento
da seguinte forma: Stadium das 21hs às
6hs e Flamingo abastecerá internamente.
O Sr. Evaldo Braun, vice-presidente do
Conseg sugeriu que o mesmo seja solici-
ta<ifo á0;;, rcado Mambo que realiza

ns horários impróprios
os na Alameda Rio
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Em outubro:
• O delegado Nilton Brahim informou

que hou e um aumento nos furtos de
veiculos e roubo de cargas na região. "É
preciso criar uma estratégia com empre-
sas e associações para tentar coibir novas
ações", disse. Citou três furtos nas saídas
de Bancos, que na maioria das vezes são
cometidos por motociclistas em dupla. "É
preciso insistir na conscientização das
pessoas", citando a importância das dicas
passadasatravés do "Conseg Notícias"
como ferramenta de prevenção. Ele
destacou que mesmo com índices não
tão baixos, se fôr feito um comparativo
com outras localidades, os de Barueri
ainda estão irrisórios.

• O tenente PM Terra informou que
houve um aumento no roubo de carga,
principalmente na Avenida Pirambóia.
Comentou ainda, sobre o homicídio que
ocorreu no Centro Comercial de Alphaville
no mês de setembro passado, envolvendo
um casal de namorados. Segundo ele, o
autor do disparo de arma de fogo contra
a jovem foi indiciado.

• O inspetor Marcelo da GCMB
comentou sobre três flagrantes de roubos
de carga e dois furtos na Avenida
Tucunaré - Tamboré em Barueri. Disse
ainda, que os roubos de cargas também
são realizados por motociclistas e garu-
pas. "Uma carga de chips de celulares
transportada no baú de uma moto é con-
siderado roubo de carga". Segundo ele, as
motos estão proliferando em Alphaville.

• O delegado Roberto Krasovic
comentou sobre as notícias divulgadas na
mídia nacional dando conta de motocilis-
tas que efetuam manobras radicais nas
Rodovias, Ruas e Avenidas de Barueri,
Osasco e Carapicuíba. "Foram realizadas
blits pela Polícia Militar que resultaram
em fiscalizações e apreensões de vários
veículos e condutores", disse Krasovic. Ele
comentou também que com a aplicação
da Lei sobre do consumo de bebidas
alcoólicas x volante, os índices de aci-
dentes nas estradas caíram substancial-
mente e que, portanto, a conscientização
à população deve continuar.

• O Sr. Leonardo R. da Cunha da AREA
falou sobre o registro de três atropéla-
mentos, dois furtos de veículos. um porte
ilegal de arma, dois roubos feitos por
motociclistas com garupa e uma ocor-
rência praticada contra um cliente de
Banco. Comentou ainda, sobre dois
usuários de drogas que foram repreendi-
dos na Praça Oiapoque. "Foram registra-
dos vinte e cinco acidentes de trânsito
sem vítimas e nove com vitimas": Ele
explicou ainda, que a área de abrangência
da AREA é menor do que a monitorada
pela Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda
Civil Municipal Barueri, assim estatistica-
mente os índices são diferentes,

• Segundo o Sr. João Gimenes do
Centro Comercial Alphaville não houve
furto no local em outubro.

Ele pediu uma estratégia mais eficaz
de utilização do Alerta Geral (Sistema de
comunicação) imediata com todos os
órgãos de segurança da região. Segundo o
Inspetor Marcelo da GCMB o conteúdo
da informação passada atra és do Alerta
Geral deve ser preciso e imediato para
surtir efeito.

• O Sr. Gimenes comentou sobre o
desconforto gerado ao Centro Comercial
pelo Jornal Folha de Alphaville ao noticiar
que houve impedimento na entrada de
ambulância no local para socorrer à li-
ma do homicídio ocorrido em setembro
passado. "Ao contrário do que foi publica-
do, houve um atendimento à vítima e um
chamado do resgate imediato", declarou
o Sr. João Gimenes, lamentando q e
depois do fato publicado erroneamen e,
fica difícil desfazer o mal entendido.

• O Sr. Marcelo Santi, gerente de segu-
rança da Associação Fazenda Tamboré
Residencial 1, informou que foi possí ri
identificar o suspeito de cometer o furto
de um toca CD no mês anterior no
Residencial. "Ele foi detido em nova ten-
tativa", disse Santi. Segundo o gerente, a
investigação e o reconhecimento foram
possíveis mediante as imagens gravadas
pelo CFTV, cedidas à Polícia Civil.

• O Sr. Marcelo comentou ainda, que

foi inaugurado nas proximidades do
Residencial, o Centro Comunitário do
Parque Imperial, que ocupa uma área de 4
mil m2• O Centro conta com equipamen-
tos e padaria para oferecer cursos à
comunidade.

• O Sr. Nelson Pichiliani, morador e
presidente da A.C.vAT. solicitou a revisão
na sinalização de advertência vertical na
Avenida Cauaxí. Segundo ele, foram
encaminhados ao diretor do DEMUTRAN
dois e-mails, sem atendimento até o
momento. O Conseg encaminhará reque-
rimento ao DEMUTRAN,solicitando
providências.

• O Sr. Luis A. Calligaris, gestor de
segurança da empresa Robótica informou
que não houve ocorrência em outubro
nas proximidades da empresa, instalada
no Tamboré. E,divulgou a ampliação no
sistema de CFTVda Robótica com a insta-
lação de 64 câmeras e sala blindada de
monitoramento 24 horas.

Presidente do Conseg Santa na de Parnaiba Antônio
de Brito, presidente Luiz Salge e '0 Secretário do
Conseg de Santa na de Parnaiba Gilmar Aparecido

• O presidente do Conseg de Santana
de Parnaíba, Sr. Antônio de Brito Pedro e
o 1° Secretário, Gilmar Aparecido de
Souza foram convidados para participar
das reuniões do Conseg Alphaville/
Tamboré. O presidente afirmou que a
aproximação dos Consegs é imprescindível
para intensificar as ações em segurança,
devido ao desenvolvimento da região e
possível aumento da criminalidade. "deve-
mos estar unidos e prevenidos para even-
tualidades", finalizou.



Comemoração onze anos de
atuação do Conseg Alphaville/Tamboré
Em comemoração aos onze anos de atividades do Conseg AlphavillefTamboré, no dia 29
de setembro, foram repassadas as principais atividades realizadas durante o período.

Convidados e membros participantes Por Ana Campos

o Conseg comemorou a realização de
260 reuniões ordinárias e de diretoria,
contando com a participação direta e
indireta da comunidade.

Foram enviados aos órgãos de adminis-
tração e segurança pública, aproximada-
mente, 430 ofícios, 120 cartas e 660

requerimentos, com
80% das reivindi-
cações atendidas de
forma eficaz diante
do nível de compro-
metimento firmado
entre as partes.

A maioria das
reivindicações diz
respeito à intensifi-

Evaldo Braun, Oficial EBVinícius cação de policia-
Rezendee LuisCalligaris mento, averiguações,

incidência de ocorrências, sinalização,
semaforização e iluminação de vias públi-
cas.

Ao longo destes anos o Conseg lançou
algumas campanhas de trânsito voltadas à
comunidade.

Criou e distribuiu duas cartilhas,
"Segurança Comunitária", "Conceito em
Segurança", editou e distribuiu 41 edições
do "Conseg Notícias", com 20 mil exem-
plares por edição.

Encaminhou diversos re/eases, suges-
tões de pautas, coletivas e entrevistas
cedidas à mídia local e nacional.

Criou palestras junto aos comandantes
dos Batalhões, Quartéis da Região,
voltadas para a segurança preventiva da
comunidade, as quais foram apresentadas
aos moradores e funcionários dos con-

Ações comunitárias
J.c.c. Jovens Construindo Cidadania

A Guarda Civil Municipal realizou no início de setembro o
projeto Semana da Independência na EMEF Egídio Cesta, no
Jardim Califórnia em Barueri.

O evento partiu do programa J.C.C. que tem como objetivo
incentivar e despertar o espírito de patriotismo nos alunos.

Criado em setembro de 2007 o programa atende hoje a
dezesseis escolas no municipio. Suas principais ações junto aos
jovens são: a prática do exercicio da cidadania, a prevenção ao
uso indevido de drogas através da valorização da vida, a
gravidez na adolescência, os direitos e deveres dos jovens e
dos adolescentes, além de noções sobre a questão do meio
ambiente.

No evento da Semana da Independência os alunos da escola
de período integral, Egídio Costa, receberam dos orientadores
da GCMB noções de patriotismo, contando com o hasteamento
das bandeiras e o canto dos hinos.

Os orientadores do J.C.C são as guardas civis municipais
femininas Tatiana, Fernanda Brito, Simone, e os guardas civis
municipais, Moia, Mauricio, Marcelo Costa, Sandro Eduardo,
Manoel Rodrigues e Sueli Cardana Ruiz, orientadora da EMEF
Egidio Costa.

O maior incentivo da GCMB na continuidade do projeto está
na disposição e motivação dos diretores das escolas em receber
o programa, tornando-o ainda mais eficaz.

A Guarda Civil Municipal de Barueri está localizada à Rua
da Prata, 565 - Jardim dos Camargos - Barueri/SP - telefone
4199-1400

domínios verticais e
horizontais, funcio-
nários de empresas
locais e alunos da
rede escolar da
região.

O Conseg tam-
bém colaborou com
vários eventos liga-
dos à segurança no Vilson Sato e JarbasSantos

município e no Estado
de São Paulo, doou equipamentos à
Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e
Guarda Civil Municipal de Barueri.

A diretoria agradece a todos os mem-
bros Natos, efetivos e participantes pela
dedicação e presença efetiva durante
todos estes anos. Cidadania é exemplo de
boa formação e cultura.

Visita das autoridades mirins ao
Vigésimo Batalhão de Policiamento
Militar Metropolitano

Em agosto passado, o 20° BPM/M recebeu crianças
partícípantes do projeto realizado "AUTORIDADES MIRINS"
idealizado pela Prefeitura Municipal de Batueri. A visita
foi realizada nas dependências do quartel, onde foram
recebidas pelo Comandante Major PM Arnaldo Luiz do
Carmo, por Oficiais da Polícia Militar, por agentes da
Guarda Civil Municipal de Barueri, acompanhadas pelo
diretor da Brinquedoteca, Sr. Wilson Paulo dos Santos.

"O objetivo foi apresentar um pouco das atividades
realizadas pela Polícia Militar e instruir as crianças sobre a
importância da prevenção ao uso indevido de drogas",
explicou a Sargento PM Feminino Campanaro, integrante
da equipe de policiais que levam o Proerd - Programa
Educacional de Resistência às Drogas para a rede munici-
pal de ensino em Barueri.

Na oportunidade a GCMB apresentou parte do pro-
grama JCC - Jovens Construindo a Cidadania, com a apre-
sentação de palestras sobre a valorização da vida e da so-
lidariedade.

A iniciativa pretende agir de forma preventiva, junto à
comunidade jovem de Barueri, informando e apresentan-
do referências positivas, com o objetivo de afastar os
jovens do mundo da criminalidade.

O 20° BPM/M está localizado à Rua Caim, 181 -
Jardim São Pedro - Barueri/SP, telefone 4198-3300.

CONSEG - nov/dez 2008
7_



Conseg e suas parcerias bem-vindas
Para tentar solucionar problemas volta-

dos à segurança da comunidade é preciso
união e parceria.

De agosto à novembro o Conseg recebeu
inúmeros colaboradores, entre eles, desta-
camos a ACVAT,a Robótica, o Conseg de
Santana de Parnaíba e o de Carapicuíba.

A ACVAT - Associação Condomínios
Verticais de Alphaville Tamboré, Barueri,
Santana de Parnaíba e Região atua desde
1999 em Alphaville.

Tem corno atual presidente o Sr. Nelson
Ignácio Pichiliani, síndico do Edifício Saint
Thomas, representando uma Diretoria
Executiva composta por Conselhos e 14
representantes de prédios que se reúnem
para prestar apoio técnico e administrativo
aos síndicos associados dos edifícios residen-
ciais e comerciais da região.

A convite do Conseg, hoje a ACVAT,
membro participante, contribui com solici-

- tações sobre melhorias na sinalização de
trânsito, informações sobre o andamento de
obras realizadas pela prefeitura municipal
entre outros.

A Robótica, em busca de soluções para os
problemas de segurança que afetavam as

proximidades da empresas, localizada na
região Jubran desde 1989, próximo ao
Tamboré - Barueri, após um mês de partici-
pação apóia efetivamente as ações das polí-
cias com a ampliação do sistema de CFW
monitorando uma área de 11 mil m2 .

Com aproximadamente 400 funcionários,
há quatro anos vem ampliando seu sistema
de monitoramento que é composto por
equipamento avançado e pessoal especializa-
do. A empresa monitora toda a área construí-
da, acessos e o seu em torno 24 horas por
dia.

As salas de monitoramento e de vigilân-
cia são blindadas, contando com sistema de
comunicação imediato, integrado à soccr -
Sociedade Centro Empresariallamboré e
demais órgãos de segurança da região.

A empresa entra para o grupo de partici-
pantes do Conseg Alphaville/Tamboré, dando
exemplo de parceria e responsabilidade em
segurança. Tal postura merece destaque e
respeito das entidades, instituições e empre-
sas instaladas na área do Tarnboré e Jubran.

Com a integração junto ao Conseg, a
parceria vai além da esfera da vigilância pri-
vada, ampliando-se para uma atuação cen-

junta entre os organismos de segurança exis-
tentes em Barueri.

Para o gestor de segurança da Robótica,
Sr. Luis A. Calligaris, é preciso investir em
segurança preventiva. "É preciso agir à frente
dos bandidos com investimento sério, profis-
sionalismo e parcerias eficazes", ressaltou.

O Conseg Santana de Parnaíba, represen-
tado por seu presidente, Antônio de Brito
Pedro e o 10 Secretário, Gilmar Aparecido de
Souza participaram da reunião do Conseq
Alphaville/Tamboré, reafirmando a necessi-
dade de inteqração e aproximação entre os
Conselhos. Segundo ele é imprescindível
intensificar as ações em segurança, devido ao
desenvolvimento da região e riscos de
aumento da criminalidade, "devemos estar
unidos e prevenidos para eventualidades",
finalizou.

O Conseg de Carapicuíba, representado
pelo presidente Hassan Ravanelli, apresentou
seu' Plano Geral', que tem como base a inte-
gração dos Consegs através de ações regiona-
lizadas, Segundo Hassan o Plano será apre-
sentado a todos os Conseqs para angariar
parceiros e aliados contra o avanço da
criminalidade,

• Venda
• Locação
• Peças originais
• Assistência TÉcnica especializada
• Pneus. mangueiras e acessórios

o melhor preço do Brasil.
CONFIRAI
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garantindo sempre o melhor atendimento!

ALPHAQUIP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Espírito Santo. 23" Barueri, SP" Cep 06411·110

PABX 11.4198.3553
alphaquip@alphaquip.com.br www.alphaquip.com.br


