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O Conseg Alphaville/

Tamboré completou em

setembro seu décimo ter-

ceiro ano de vida. Foram

muitos trabalhos realiza-

dos, muitas reuniões com autoridades, Mem -

bros Natos e comunidade para conseguirmos

mapear e pontuar os vários problemas de

segurança enfrentados por nossa comu-

nidade e dar destino às soluções plausíveis.

Observamos que os índices de roubos e

furtos oscilam na Região, porém, estão

sempre abaixo da média, quando compara-

dos à outras localidades no país. Os resul-

tados  demonstram toda a capacidade de

ação conjunta dos órgãos de segurança

que atuam na Região.

Barueri cresce em todos os sentidos e

não seria diferente quando a questão é

segurança, pois o diferencial está  na inten-

sa parceria entre a sociedade organizada e

os órgãos de administração e segurança

pública. Todos imbuídos de um sentimento

de apoio e colaboração em prol do bem-

estar da população.

Nesta edição, abordamos os assuntos

tratados nas reuniões ordinárias, como: a

presença de palestrantes e autoridades,

comemorações e encontros, assim como

esclarecimentos sobre temas como a

‘Violência contra a Mulher’, ‘Soluções ime -

diatas para o trânsito em Alphaville/

Tamboré’ e os serviços prestados pelas

Centrais de Monitoramento da região.

Aproveitamos para convidar a comu-

nidade a participar das reuniões ordinárias

do Conseg Alphaville/Tamboré, que aconte-

cem todas as últimas quartas-feiras do mês,

realizadas na Base de Segurança da AREA,

localizada à Alameda Surubiju, 1861-

Centro Empresarial Alphaville. O telefone

para contato é o (11) 4195-5400 Ramal

2981, com Luciana Dinis.

Por Luiz H. Salge

Atendendo ao convite do Sr. Salge, na

reunião ordinária de julho, a Delegada de

Policia Dra. Gislaine Borges ministrou

palestra sobre o tema “Cerimonial”. Ela

veio acompanhada do Chefe dos

Investigadores, Sr. Ivano Santos, ambos

da Acadepol – Academia de Policia de

São Paulo. 

O delegado do 2º D.P. de Barueri, Dr.

Francisco J. Cardoso destacou o aumen-

to das ocorrências de estelionato na

região onde correntistas de bancos tive -

ram seus cartões clonados, ressaltando

que os bancos também são vítimas, pois

precisam  ressarcir seus clientes. 

O Comte. da 5ª CIA. do 20º BPM/M,

Cap. PM Armando Paolillo comentou  que

para evitar o aumento de furtos de veícu-

los é necessário equipá-lo com travas e

alarmes e não deixá-lo em vias públicas

por longo período e com objetos de valor.

O Supervisor da GMB, Sr. Valdir

Cardoso observou que nos casos de fur-

tos de veículos registrados na região,

existe a possibilidade de ação “premedi-

tada” para que seja adquirido um novo

carro através do seguro. 

O Comte. do Posto do Corpo

de Bombeiros, do 18º GB, Ten.

PM Marcel Filippin agradeceu o

auxilio da PM, GMB e Demutran

pelo ágil acionamento e clareza

nas informações sobre as ocor-

rências destacando o apoio

recebido do PAM (Plano de

Auxílio Mútuo) e empresas asso-

ciadas. 

Em agosto, o delegado do 2º

D.P., Dr. Francisco falou dos acidentes de

trânsito, casos de estelionato, roubos de

cargas nas empresas de logística da

região e uma casa dentro de um residen-

cial que recebia apostadores para a rea -

lização de jogos de pôquer. 

O Sup. Cardoso da GMB comentou

que o patrulhamento surtiu efeito na

região do Mackenzie onde o número de

roubo de autos abaixou consideravel-

mente. Em se tratando de assaltos a

transeuntes,  destacou como ponto críti-

co o viaduto da Castello Branco, próximo

ao Shopping Tamboré pela iluminação

precária que precisa ser arrumada. 

O Sup. Op. do Demutran, Sr. Wilson

Sanches falou da retirada do bolsão da

Al. Araguaia, antes da C&A, que aliviou o

trânsito do local. Disse que em horários

de pico, a prioridade é dos veículos para

não travar o fluxo e citou os ônibus que

pegam passageiros na faixa central colo-

cando suas vidas em risco e que seus

agentes têm orientado a comunidade a

respeito. 

O Sr. Oswaldo Silva da SOCET elo-

giou o trabalho realizado pela GMB que

teve êxito em ocorrências de prisão de

motociclistas no mês de agosto.

Síntese das Reuniões

Reunião Ordinária de Agosto de 2010
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Quando se fala em segurança pública ou

privada, cada Estado, Cidade ou Município,

trabalha com as ferramentas e condições

que lhes são disponíveis. A cidade de Barueri

conta com três centrais de monitoramento

via CFTV – Circuito Fechado de TV que têm

trazido bons resultados no trabalho de auxílio

à Polícia Civil,  Militar e Guarda Municipal con-

tribuindo na identificação  de suspeitos. As

imagens são transmitidas em tempo real e

suas gravações podem ser utilizadas em nível

de investigação, quando necessário.

AREA – Associação Residencial 

e Empresarial de Alphaville

A AREA implantou em seu departamen-

to de vigilância, a CCO - Central de Controle

de Operações. Com 42 câmeras instaladas

em diversos pontos de Alphaville, a central

conta com a presença de profissionais da

área de segurança 24 horas por dia, sete

dias por semana e com previsão de insta-

lação de mais seis câmeras. O Gerente de

Segurança da AREA, o Sr. Joaquim

Domingues,  fala do trabalho de monitora-

mento e da parceria com as Policias Civil e

Militar, Guarda Municipal e Corpo de

Bombeiros. “A Guarda Municipal de Barueri

tem um link das câmeras da AREA em sua

sala de situação com imagens em tempo

real. Na polícia militar, somente o Posto

Policial de Alphaville possui imagens de uma

câmera que visualiza a parte externa do

Posto. Na Polícia Civil o trabalho tem outro

foco, pois em casos de intercorrência  ou

situações em que o CCO tenha as imagens

desejadas mediante um ofício, estas são

cedidas com o intuito de serem utilizadas na

instrução do inquérito policial. As imagens

gravadas pelo CCO têm credibilidade judicial

porque contém marca d´água, ou seja, são

imagens inalteráveis”.

Questionado sobre os resultados obti-

dos na parceria com os órgãos de segu-

rança, Domingues comentou que um belo

trabalho vem sendo realizado, principal-

mente com a Guarda Municipal de Barueri

no que se refere à prevenção. “As ações

pró-ativas têm contribuído muito com os

índices que estão cada vez

menores, inclusive com os fla-

grantes tendo ajudado na

prisão de alguns autores pro-

duzindo provas criminais,

além de fornecer subsídios

para que a Polícia Civil possa

dar continuidade aos traba -

lhos”.  Como exemplo  citou

que de junho a agosto de

2009 foram registradas 03

ocorrências de flagrantes,

sendo elas 01 roubo/flagrante

e 01 furto/flagrante em Junho

e 01 roubo/flagrante em Julho

e que nesse mesmo período

de 2010 não existe registro

dessas ocorrências na região. “Com o sis-

tema CFTV em 01 segundo a vigilância têm

imagens dos locais denunciados gerando

informações de qualidade acionando

respostas adequadas”, conclui ele. 

SOCET - Sociedade Centro 

Empresarial Tamboré

Com vigilância 24 horas e ronda eletrôni-

ca noturna, a SOCET conta com uma

Central de Monitoramento através de

Sistema CFTV Digital transmitindo imagens

de vias públicas, para aumentar a segurança

de empresas e comunidade em geral. Seu

Centro de Controle conta com 14 câmeras

que abrange o loteamento Centro Em -

presarial Tamboré que hoje conta com 135

empresas associadas. Com um traba lho de

integração com associações organizadas,

Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal de

Barueri, as operações têm obtido resultados

positivos, comenta o Sr. Oswaldo Silva,

Gerente Geral da entidade. Em se tratando

do 3º trimestre deste ano, 08 ocorrências

foram registradas provando que esse

número estancou em relação ao mesmo

período do ano passado, ou seja, manteve-

se a média de 2,7 ocorrências mês, levando

em consideração o crescimento da região e

o número de pessoas entre residentes e

 flutuantes diariamente. Segundo ele, são

ocorrências envolvendo motoqueiros e fur-

tos de veículos não apresentando violência,

mas que precisam ser coibidas. O primeiro

item inclusive, tem sido um ponto ressaltado

com insistência por ele nas reuniões

ordinárias do Conseg, às autoridades da

região. “É necessário, uma intensificação

nas abordagens de motos com garupas”. 

Também questionado sobre a parceria

com os órgãos de segurança da região,

ressaltou: “Temos mantido interação estreita

e diretamente com as Polícias  Civil, Militar e

a Guarda Municipal de Barueri, assim como,

através do CONSEG em reuniões mensais,

ocasião em que são discutidos com as

autoridades policiais problemas de trânsito e

criminalidade na região em busca de

soluções adequadas”. 

Secretaria de Assuntos 

de Segurança de Barueri

A Secretaria de Assuntos de Segurança

de Barueri, coordenada pelo Secretário

Edson dos Santos Silva, concluiu a implan-

Central de Controle de Operações da AREA

Central do Monitoramento SOCET

Central de Monitoramento da Secretaria de Assuntos

de Segurança de Barueri

Barueri conta com Centra    
câmeras que auxiliam no   
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tação do sistema de monitoramento no

segundo semestre de 2010 com cerca de

260 câmeras instaladas entre fixas e

móveis, interligadas através de rede de fibra

ótica. Estas monitoram os prédios munici-

pais (escolas, UBS, bibliotecas, secretarias,

dentre outros) cuidando da segurança tanto

patrimonial quanto das principais vias, como

nas áreas comerciais, empresariais; logra -

douros onde haja grande circulação de pes-

soas cuidando da segurança pública.

Questionado sobre o trabalho de parce-

ria da Guarda Municipal de Barueri com as

Polícias Civil e Militar, o Secretário Edson

ressalta: “O monitoramento diuturno, bem

como as gravações realizadas, estão à dis-

posição das Forças de Segurança para as

ações repressivas imediatas e para as inves-

tigativas, contribuindo para gerar mais pre-

venção e maior qualidade na apuração dos

delitos. Essas ações, associadas à inte-

gração operacional da PM, GM e PC têm

diminuído os índices de criminalidade no

município”.

O que continua sendo pauta e que foi

abordado na edição anterior do Conseg

Notícias é a questão da melhoria no trânsito

de Alphaville e Tamboré. Segundo infor-

mações da Coordenadoria de Trânsito de

Barueri, diariamente circulam na região

60.000 veículos oriundos de outros municí-

pios através das principais vias de acesso,

sem contar a frota local que gira em torno de

100.000. A soma disso resulta em grandes

congestionamentos que causam impaciên-

cia por parte dos motoristas que se

envolvem em discussões e algumas vezes

até em acidentes de trânsito. 

O fato é que Alphaville e Tamboré por

mais bem estruturado que seja não compor-

tam tantos veículos entre carros de passeio,

caminhões, ônibus e motos em horários de

pico. Para fazer fluir o tráfego nesses

horários, o DEMUTRAN (Departamento

Municipal de Trânsito) de Barueri estudou o

problema e montou operações especiais

nos pontos “críticos”. A “Operação de

Controle de Fluxo” nos períodos das 6h às

9h e das 16h às 20h, conta com controle do

fluxo, travessia de pedestres e monitora-

mento de tráfego nas alamedas Rio Negro,

Purus, Araguaia, Madeira e Tocantins, nas

avenidas Dib Sauaia Neto, Piracema e nas

rotatórias dos residenciais 1 e 2. Com o intui -

to de facilitar o acesso às vias, tornando um

pouco mais tranqüila a ida ou vinda do tra-

balho ou até mesmo a volta para casa dos

moradores da região. A “Operação Travessia

de Escolares” faz a travessia dos alunos e

outros pedestres e é realizada em escolas,

sendo elas nos bairros de Alphaville,

Tamboré, Jd. Mutinga, Engenho Novo e

Cruz Preta. Diariamente nestas operações o

Demutran disponibiliza 19 agentes de trânsi-

to segregados em 05 viaturas comuns,  05

motocicletas, 01 viatura fixa (zona azul) e 04

agentes, 01 viatura Setorial e 01 viatura

Supervisor. 

A Coordenadoria de Trânsito tem rece-

bido sugestões da comunidade para a me -

lhoria na fluidez do trânsito e diz que estu-

dos estão sendo realizados em toda a

região.  A circulação de carretas em horário

de pico tem contribuído e muito para o

problema do tráfego, mas a coordenadoria

ressalta que não pode impedi-las de circu-

lar, pelo menos não de imediato sem que

haja um aviso prévio às empresas de logís-

ticas e que uma pesquisa realizada de

27/09 a 01/10 no horário das 16h às 20h,

em 16 pontos da região, foram constata-

dos 2396 caminhões. Está sendo estudada

a possibilidade de rodízio. Segundo infor-

mações, estão sendo realizadas análises

detalhadas da Av. Piracema e seu entorno

para aplicações técnicas de viabilização de

fluxo, um estudo da Av. Ceci com uma alça

para acessar o Rodoanel e na região do

Tamboré foi feita uma vistoria técnica pela

Al. Aruanã implantando sinalização vertical

(proibido para estacionar) na extensão da

empresa Tramontina à Av. Piracema.

Lembrando que todo projeto para ser colo-

cado em prática, necessita da autorização

da ARTESP, e que em breve a população

será beneficiada.

No dia 30 de setembro, o 20º Ba -

talhão da Policia Militar de Barueri reali-

zou em suas dependências a ceri mônia

de substituição simbólica de comando

das Autoridades Mirins. O Comandante

do Batalhão, Tenente Cel. PM Dorival

Alves Filho, recebeu seu subs tituto, o

aluno José Henrique Javes da Silva da

escola João de Almeida Lemos no

Jardim Paraíso, que fez um discurso

sobre a preservação do meio ambiente

prometendo honrar a farda até o final de

seu mandato. 

Em sua 14ª edição, o Programa

Autoridades Mirins, consiste em “eleger”

alunos da rede de ensino fundamental do

município à cargo de autoridades.  Ao

final da cerimônia houve desfile de efe-

tivos, viaturas da polícia militar e apre-

sentação da banda. 

20º BPM/M recebe Autoridades Mirins 2010

Tenente Coronel Dorival Alves Filho com as

autoridades mirins

Demutran faz operações para melhoria 
no trânsito de Alphaville e Tamboré

Barueri conta com Centrais de Monitoramento por
câmeras que auxiliam no trabalho de segurança
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No dia 29/10,

aconteceu no Alpha -

ville Tênis Clube, o

Coquetel em come -

moração ao 13º ani -

versário do Conseg

Alphaville/Tamboré.

Na ocasião, a Dire -

toria Executiva e

seus Membros Na -

tos, o Del. Titular do

2º D.P. Dr. Francisco

J. A. Cardoso, o

Cap. PM Armando

Paolillo Jr., recebe -

ram autoridades e

membros participan -

tes das reuniões ordinárias. Dentre elas: a

Delegada Dra. Alessandra R. Silveira, Ten.

Cel. PM Dorival Alves Filho,

Major PM Renato de A.

Rezende (20º BPM/M),

Ten. Cel. PM Jolan

Eduardo B. Filho, Major PM

Eduardo Nocetti Holms

(18º Grupamento do Corpo

de Bombeiros), Cel. PM

Luiz de Castro Junior, Major PM Gilberto T.

da Silva e Cap. PM Alexandre M. Oliveira

(Diretoria de Policia Comunitária e de Direitos

Humanos) e Sr. Edson Orrin, Coordenador

do Demutran. 

O evento teve início com o Hino Nacional

Brasileiro. Em seguida, o Mestre de

Cerimônia, Sr. Nilvio Tarricone (Conseg) pas-

sou a palavra ao Sr. Leonardo Cunha,

(AREA) que falou sobre a trajetória do

Conseg e ressaltou a importante partici-

pação e apoio das autoridades nas realiza-

ções conjuntas nas ações de segurança. 

Após apresentação, o Cel. PM Luiz de

Castro Junior, da Diretoria de Polícia

Comunitária e de Direitos Humanos do

Estado de São Paulo, ministrou a palestra

com o tema “Prevenção Primária – Fator

Essencial na Segurança Pública”  que mos -

trou, a estrutura da

Policia Militar do Es -

tado de São Paulo. 

Ao final, a De -

legada Titular da

Delegacia em Defesa

de Mulher de Ba -

rueri, Dra. Ales san -

dra Reis S. Silveira,

os ex-presidentes do

Conseg, Sr. Edu ardo

Pereira da Silva e Dr.

Paulo César Toledo,

Dra. Maria Ângela

Lopes e a Ana Cam -

pos foram homena -

ge ados e re ceberam

agradecimentos pelos trabalhos realizados

ao longo destes anos.

13 anos do Conseg Alphaville/Tamboré

Para garantir a ordem pública e a segu-

rança da população, a PM trabalha dia e

noite. Além do grande número de viaturas e

efetivo nas ruas, operações são desenca -

deadas para atender a grande demanda

através de princípios de policiamento inte -

ligente (com base em dados reais), para que

haja uma proteção mais eficaz, explica o

Comte. da 5ª Cia. do 20º BPM/M de Barueri,

Capitão PM Armando Paolillo. Segundo ele, a

polícia militar monitora continuamente a si tua -

ção criminal de sua área de responsabilidade

e empenha o policiamento da forma mais

adequada realizando operações específicas

para atender demandas pontuais. “Atuamos

diariamente com base no chamado PPI

(Plano de Policiamento Inteligente), on de cada

viatura ao assumir o serviço re ce be as infor-

mações e orientações sobre seu setor de

policiamento, direcionando sua atua ção em

locais e horários específicos”, comenta.

Em Alphaville/Tamboré, até duas opera -

ções são feitas mensalmente, dentre elas:

Direção Segura com o objetivo de evitar

infrações e crimes de trânsito voltada à fiscali -

zação sobre o uso de bebida alcoólica pelos

condutores; Pontual que objetiva diminuir

índices de determinado delito em locais e ho -

rários específicos  e Saturação que consiste

em saturar uma área definida com um maior

número de viaturas, a fim de coibir a prática de

vários delitos naquela região. Além dessas foi

realizada este ano a Operação Combinada

que consistiu em coibir os roubos não só de

cargas, mas todos àqueles realizados nos mu -

nicípios da região tendo seus autores em -

preendido fuga pelas diversas saídas dos mu -

nicípios, notadamente o Rodoanel e as Rodo -

vias Castelo Branco, Raposo Tavares e Regis

Bitencourt. Essa operação foi realizada com a

participação das Forças Táticas dos municí-

pios limítrofes e apoio da Polícia Rodoviária. 

Em se tratando de roubos e furtos de

veículos na região de Alphaville/Tamboré em

2010, Paolillo diz que houve uma pequena

oscilação mês a mês com um pico nos meses

de junho e julho, que

ocorre todo ano

neste tipo de ocor-

rência. Embora o termo oscilação pareça dizer

que a situação criminal se manteve após

analise dos casos apresentados e compara-

dos com toda a área que o 20º Batalhão

cuida, o resultado é positivo, afirma o capitão.

“Estamos numa situação privilegiada, pois, se

considerarmos os roubos de veículos, que, via

de regra tem incomodado a população, verifi-

camos que somente em Alphaville e Tamboré,

de janeiro a outubro, mantivemos uma média

de três ocorrências mensais, o que é um

índice bem baixo, se levarmos em consider-

ação a crescente população dessas áreas, o

nível socioeconômico e a velocidade de

crescimento”. A 5ª Cia do 20º BPM/M diz se

orgulhar por ter fechado o trimestre (julho,

agosto e setembro)  com quedas significativas

em quase todos os índices, havendo um

pequeno aumento (uma ocorrência a mais)

em roubo de carga.

Policiais Militares do 20º BPM/M de
Barueri realizam operações na região

Autoridades cantam o Hino
Nacional Brasileiro.

Delegados e convidados.

Cel. PM Luiz de
Castro Jr.

Sr. Luiz Humberto
Salge (Presidente do
Conseg).

Sr. Eduardo Pereira da
Silva (Ex-Presidente
do Conseg).

Dr. Paulo Silveira de
Toledo (Ex-Presidente
do Conseg e AREA).

Dra. Alessandra Reis
Silveira – Delegacia em
Defesa da Mulher de
Barueri

Dependências do 20º BPM/M

Da esquerda para direita: Ana
Paula Casquel (PAM), Soldado
PM Margarete S. dos Reis, Sol -
da do PM Juscilene D. Batista e
Soldado PM Vanda F. de Arruda.

Da esq. para dir.: Sergio Ribeiro
(Via Oeste), Sr. Wolfgang
Fleischimann (Conseg) e Sr.
Oswaldo Silva (SOCET).
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199
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4198-3300
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2166-9700

192
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AREA – Departamento de Segurança              

Alpha Conde I                                                    

Assoc. Residencial Alphaville 0                   

Assoc. Residencial Alphaville 1                     

Assoc. Residencial Alphaville 2                   

Assoc. Fazenda Tamboré Res. 1                      

Centro Coml. Alphaville – Depto. Segurança    

Conselho Tutelar                                               

Corpo de Bombeiros                                         

COMAD – Conselho Municipal Anti-Drogas      

Defesa Civil                                                       

Disque Denúncia – Sigilo Absoluto                   

Guarda Municipal de Barueri                             

2º Distrito Policial de Barueri                             

20º BPM/M - Policia Militar                                

Emergência PM                                                 

Delegacia de Defesa da Mulher                        

Shopping Tamboré                                            

SAMU – Serviço de Atend. Móvel de Urgência 

SOCET - Depto. Segurança                             

TELEFONES ÚTEIS SITES

Com uma ligação, você  mobiliza as entidades ligadas à

Segurança. Em Alphaville/Tamboré contamos com o “Alerta Geral”. www.saopaulo.sp.gov.br/linha/sec-segpubl.html
Informações gerais sobre a Policia no Estado de São Paulo.

www.ouvidoria-policia.sp.gov.br 
Reclamações, queixas, elogios e sugestões sobre a atividade policial.

www.area-alphaville.org.br
Informações sobre prestações de serviços e informações gerais sobre
a Associação.

www.estradas.com.br
Informações sobre turismo, lazer e condições de tráfego.

www.ecovias.com.br
Condições de trânsito no sistema Anchieta/Imigrantes e dicas de
segurança.

www.viaoeste.com.br
Estradas, serviços e dicas de turismo.

www.maplink.uol.com.br
Informações sobre trânsito e rotas (mapas).

www.conseg-alphavilletambore.org.br
Conseg Alphaville Tamboré. 

À frente da Dele -

gacia em Defesa da

Mulher de Barueri

desde 2007, a De -

legada Titular Dra.

Alessandra Reis S.

Silveira falou sobre o

índice de violência

contra a mulher e o

que mudou depois da

Lei Maria da Penha.

Questionada sobre o número de ocor-

rências em Alphaville / Tamboré, comen-

tou que comparado às demais regiões

da cidade, o índice é muito pequeno,

mas que o número de registros de

boletins de ocorrência tem aumentado

não só em Barueri, mas em todo o

Brasil. A delegada disse ainda que a

Polícia Civil de Barueri tem se empe -

nhado em melhorar o atendimento às

mulheres vítimas de violência com cur-

sos de capacitação a policiais.

Segundo ela, que ingressou na

profissão de delegada no ano de 2002

no Plantão Policial de Carapicuíba em

2004 foi designada à Delegacia em

Defesa da Mulher de Cotia e, posterior-

mente à DDM de Barueri onde está

atualmente, a melhor forma de defesa

ainda é a prevenção e o combate ao uso

de álcool e drogas -, ambos presente na

maioria das agressões. “Ao menor sinal

de que possa vir a ser vitimada, a mulher

deve lembrar de seu valor e não ter

receio em  denunciar o agressor imedia -

tamente.  A ocultação de uma agressão

abre caminho para novas agressões. Ao

buscar auxílio e fazer a denúncia, a mu -

lher encerra um ciclo de agressões, ou

impede que ele se inicie”, explica. 

Ressaltou que fazendo uma análise

das informações contidas nos boletins

de ocorrências, foi constatado que não

há novos casos de violência, e sim situa -

ções em que a violência já acontecia de

forma continuada há muito tempo. Ao

longo dos anos, mesmo se tornando

cada vez mais independente, a mulher

continua sendo vítima de violência

doméstica vinda de seu companheiro,

seja ele, esposo ou namorado. A dife -

rença é que essas violências estão

sendo denunciadas por suas vítimas,

pois passaram a procurar mais pelas

delegacias em sua defesa, visando regis -

trar os fatos ocorridos para que as

providências sejam tomadas a respeito. 

Conselho Municipal 

da Mulher de Barueri

Dentre as várias ações realizadas e

programas criados para dar assistência

às vítimas de violência, está o Conselho

Municipal da Mulher de Barueri. Criado

em maio de 2009 pela lei municipal

1799/09, o conselho está ligado à

Secretaria de Ações Sociais e Cidadania

(Sasc) e é composto por 15 titulares e

suas respectivas suplentes que repre-

sentam cerca de 130 mil mulheres no

município, o equivalente a 51% da popu -

lação total de Barueri.

Lei Maria da Penha

A Lei decretada pelo Congresso

Nacional de número 11.340 sancionada

em agosto de 2006 e vigorada em

setembro do mesmo ano, conhecida

como Lei Maria da Penha, aumenta o

rigor das punições contra a mulher nos

âmbitos doméstico e familiar. 

Com medidas inovadoras de prote -

ção em favor da mulher como, por

exemplo, a proibição de pagamento de

cestas básicas como forma de punição

ao agressor, a previsão legal da decre-

tação da prisão preventiva em casos de

violência doméstica e a autuação em fla-

grante delito, tem sido um incentivo às

denúncias. O maior benefício contido na

lei é a concessão de medidas protetivas

de urgência pelas quais os agressores

podem ser afastados de seus lares, bem

como, proibidos de se aproximarem das

vítimas e de seus familiares. 

Delegada Titular em Defesa da Mulher de

Barueri fala sobre índices de violência

Dra. Alessandra Reis
Silveira
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