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Prezados leitores e co -

mu nidade em geral da região

de Alphaville e Tamboré,

abrimos esta primeira edição

do Conseg Notícias de 2011

dando boas vindas a todos. Sem dúvida alguma

será mais um ano de muito trabalho e dedicação

quando o assunto é "SEGURANÇA". 

Em 2010 várias medidas foram tomadas

através de nossas reuniões ordinárias com a fun-

damental participação da comunidade, que pôde

como sempre, expor suas verdadeiras necessi-

dades para melhorias na região. Este ano tere-

mos eleições para a nova Diretoria executiva e

Conselhos deste CONSEG para o Biênio 2011/

2013 e contamos com vocês para darmos con-

tinuidade a este trabalho de gran de participação

entre todos os Membros envolvidos. 

Graças ao dedicado trabalho de parceria das

Policias Civil e Militar e a significativa atuação e

engajamento da Guarda Municipal de Barueri, os

índices criminais continuam baixos - grande dife -

rencial de nossa região que conta ainda com as

campanhas, projetos e reuniões para encontrar-

mos as soluções plausíveis para cada problema. 

Nesta edição falaremos sobre a importância

do COPOM, do Disque Denúncia, das novas

instalações da Secretaria de Assuntos de Se gu -

rança de Barueri, dos tratamentos para depen-

dentes oferecidos através do COMAD, dos estu-

dos realizados para a melhoria no trânsito da

região (tem sido um dos principais pontos de

discussões de nossas reuniões), a chegada da

nova Delegada Titular do 2º D.P e do Comte. da

5ª Cia. do 20º BPM/M, dentre outros assuntos.

Aproveitamos para convidar a todos da

nossa comunidade a participar das reuniões

ordinárias que acontecem todas as últimas quar-

tas-feiras do mês realizadas na Base de

Segurança da AREA à Al. Surubiju, 1861- Centro

Empresarial Alphaville, das 18:00 às 20:00

impreterivelmente. Contato: (11) 4195-5400

Ramal 2981, com Luciana Dinis. 

Por Luiz H. Salge

Na reunião de novembro de 2010 o

então Delegado Titular do 2º D.P. Dr.

Francisco Cardoso falou sobre roubo de

veículos, acidentes de trânsito, furtos nos

finais de ano e saidinhas de banco e o então

Comte. da 5ª CIA. do 20º BPM/M Cap. PM

Paolillo falou do trabalho da PM em cima

das estatísticas criminais para a diminuição

dos índices através do policiamento dire-

cionado. O Sr. Oswaldo Silva da SOCET

falou do roubo de duas carretas no dia

22/11 no Loteamento Jubran, na Av.

Piracema e do furto no dia 15/11 (feriado)

numa empresa do Tamboré, sem sinais de

arrombamento, tendo sido levados alguns

computadores.

Na reunião de janeiro o Dr. Francisco

falou sobre os casos de estelionato, do

assalto ao Hotel Ibis e do envolvimento de

motoristas com criminosos em roubos de

carga. O novo Comte. da 5ª Cia. o Capitão

PM Theodoro diz que as estatísticas

mostram que o último trimestre de 2010

apontou aumento de 05 ocorrências em

relação ao mesmo período do ano anterior.

O Comte. do Posto de Bombeiros de

Barueri, o Ten. PM Harrison disse que as

prefeituras de Santana do Parnaíba e

Jandira liberaram a construção dos postos

de bombeiro e que depende agora do

Município e do Estado comprar o material. O

Sup. Gomes do Demutran diz que a pre -

feitura contratou uma empresa especializa-

da para analisar os principais pontos críticos

de Alphaville e Tamboré para instalação de

semáforos inteligentes que se programam

de acordo com o tráfego. Diz também que

já foi estudada a possibilidade de rodízio

para caminhões nos pontos mais críticos. 

Em fevereiro a Delegada Titular do 2º DP,

Dra. Nilze Scapulatiello disse que mesmo

que as empresas de cartões de créditos

estejam instaladas em Alphaville só serão

feito os boletins de ocorrência de estelionato

dos crimes cometidos aqui, os das outras

regiões irão para o distrito  do local. Disse

que desde quando assumiu o 2º DP os

maiores índices são de homicídio culposo e

acidente de trabalho percebendo a

importância do atendimento 24h na delega-

cia. O Cap. PM Theodoro disse que a PM

constatou que 93% das ocorrências da

região são de furto e roubo de veículos, rou-

bos diversos e de carga que teve uma

quadrilha presa na semana do dia 18 e um

maníaco já identificado que agiu no final de

dezembro, janeiro e fevereiro deste ano.

Ressaltou a importância do trabalho da

GCM dando destaque à central de moni-

toramento e ao número de viaturas em cir-

culação. O Sup. Gomes informou que algu-

mas providências solicitadas na reunião

anterior foram tomadas e trouxe uma cópia

de uma vistoria técnica realizada pelo

Demutran. O Sr. Oswaldo da SOCET falou

de três ocorrências no Tamboré de furto de

tacógrafos no mês de fevereiro e fez um

apelo à Policia Civil para que direcione as

investigações para que seja localizado o

receptador.

Síntese das Reuniões

Reunião Ordinária - Janeiro de 2011
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O número de ligações às centrais tele-

fônicas da Secretaria de Segurança Pública

com denúncias de crimes de todas as

espécies têm aumentado e ajudado a polí-

cia a chegar a criminosos. Juntos, o 181

(Disque Denúncia) e o 190 (COPOM)

recebem mensalmente milhares de liga -

ções – o que prova que a população está

perdendo o medo de se defender. Em

entrevista ao Conseg Noticias os ex

Membros Natos deste Conseg, Dr.

Francisco José A. Cardoso (ex delegado ti -

tu lar do 2º D.P) e Cap. PM Armando Paolillo

(ex comandante da 5ª Cia. do 20º BPM/M)

falam do trabalho realizado através das

denúncias recebidas por estas centrais.

181 - Disque Denúncia

Em se tratando do Disque Denúncia, o

Dr. Francisco afirmou que hoje as pessoas

estão mais tranquilas graças ao número de

denúncias feitas ao 181 e deu como exem-

plo, o Morro do Alemão no RJ em 2010

onde a comunidade ajudou a polícia apon-

tando pontos estratégicos frequentados por

criminosos. Em seguida, explicou que todas

as denúncias recebidas são averiguadas por

uma central de análise criminal onde é feito

uma triagem, ou seja, uma apuração sem as

formalidades do procedimento de polícia

judiciária, para verificar se tem procedência

ou não. “Não podemos com base na

denúncia anônima pedir ao juiz um manda-

do de busca e apreensão, pois ele considera

uma informação prematura. Não se pode

instaurar um inquérito policial sem elementos

convincentes da prática do crime. É

necessária a ida de um policial ao local para

fazer averiguações, pois não podemos

entrar na residência de um cidadão em

busca de provas sem saber se ele é culpa-

do ou inocente. Depois de todas as infor-

mações coletadas é feito um relatório, que

caso aponte indícios seguros, poderá ser

solicitado um mandado.”, explica.

Questionado sobre o número de denún-

cias recebidas em Barueri, especificamente

em Alphaville e Tamboré através do Disque

Denúncia no ano de 2010, comentou que

grande parte das denúncias saíram do Jd.

Mutinga e Santa Cecília, relacionada a

tráfego de drogas e maus tratos. Em

Alphaville e Tamboré o de furto e roubo, mas

em número muito inferior a outros bairros.

Disse ainda que embora não saiba dizer em

porcentagem as denúncias da região,

ressalta que há mais acertos do que erros

nas recebidas, pois muitas são formalizadas

transformando-se em ocorrência. O tempo

de investigação das denúncias recebidas o

prazo é de 30 dias para averiguação, mas

que em alguns casos este tempo não é sufi-

ciente. É importante lembrar que o Disque

Denúncia pode ser utilizado para denúncia

de: tráfico ou uso de drogas, violência contra

pessoas ou animais, indivíduos procurados,

homicídio, estelionato, fraude, falsificação,

abandono e desmanche de veículos, roubos

ou furtos, porte de arma ilegal, sequestro,

estupro, prostituição, contrabando, depósito

clandestino, crimes contra a saúde pública,

meio ambiente ou patrimônio e violência em

geral.  O serviço de atendimento fundado

em outubro de 2000 é realizado numa cen-

tral operada por profissionais especialmente

treinados e está à disposição da população

24 horas por dia, 07 dias por semana.  Ao

ligar na central o denunciante recebe uma

senha que após 20 dias poderá ser utilizada

para solicitação de informações do anda-

mento da denúncia. O sigilo é absoluto.

Para mais informações acesse:

http://www.ispcv.org.br. Se preferir ligue para

181 ou 0800 15 63 15.

190 – COPOM – Centro de 

Operações da Polícia Militar

Quando um cidadão se vê ou entende

que outro está em situação de perigo, a

primeira idéia que lhe surge à cabeça é ligar

para o 190 da Polícia Militar. Em funciona-

mento desde 1981, o 190 é visto pela popu-

lação como a maneira mais rápida e segura

de pedir ajuda, 24h por dia. Quando uma li -

ga ção entra na central de atendimento da

PM automaticamente abre-se uma tela para

o atendente onde consta de qual local, ponto

de referência e número do telefone que a li -

gação está sendo feita. Neste momento o

policial responsável despacha  a ocorrência

sabendo qual é a área e que viatura faz a

cobertura no local. É a tecnologia em prol da

população. O Cap. PM Armando Paolillo Jr.

explica como é realizado este trabalho, como

é feita a divisão para cada região e lembra

que o denunciante tem se necessário, a Lei

de Proteção à Testemunha, isso quando já

existe um Inquérito Policial e Processo

Judicial.

As ligações efetuadas para o 190 de

qualquer um dos 15 municípios (Taboão da

Serra,  Embu das Artes, Itapecerica da Serra,

Embu Guaçu, São Lourenço da Serra,

Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus,

Santana de Parnaíba, Barueri, Jandira,

Itapevi, Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande

Paulista) que integram o CPA/M-8 (Comando

de Policiamento de Área Metropolitana Oito)

responsável pelo policiamento nestes locais,

são direcionadas ao COPOM Osasco com o

objetivo de padronizar os procedimentos uti-

lizados no atendimento para oferecer a me -

lhor prestação de serviços à população. Os

atendentes da central realizam uma triagem

das ligações separando-as por solicitações

como denúncias de crime ou contravenção,

além de solicitação de averiguações diversas

que englobam infrações administrativas ou

atitudes suspeitas e orientação ao público. 

O capitão diz que a distribuição das ocor-

rências geradas no COPOM é realizada auto-

maticamente pelo sistema (SIOPM CORP)

Centrais telefônicas    
pública têm a populaçã    

Contra a Violência use esta arma.

Placa do Posto Policial de Alphaville.

A ligação é gratuita de q   
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utilizado para gerenciar o serviço desen-

volvido pelo COPOM e se utiliza do

endereço do local dos fatos para dire-

cionar o cadastro para a Unidade Policial

responsável, isso no caso da solicitação

cadastrada estar relacionada à atividade

desenvolvida pela PMESP. Segundo ele,

em alguns casos o atendimento precisa

ser direcionado sendo mui tas vezes  de

responsabilidade do SAMU, do Bom -

beiro, Zoonose, entre ou  tros, dependen-

do da natureza do cadastro.

Questionado sobre o número de liga -

ções feitas em Barueri, ressaltou que o

sistema não faz a triagem das ligações

por município, contudo, permitinde a

consulta das ocorrências. Disse que em

Barueri no mês de janeiro de 2011 foram

cadas tradas pouco mais de 2.300 (duas

mil e trezentas) ocorrências, sendo a

maior parte delas na área da 5ª Cia

(pouco mais de 1600) entre Acidente de

Trânsito sem vítimas, desinteligência e

Alarme disparado.  Na região da 1ª Cia

as ocorrências mais cadastradas dividi-

ram-se em Desin teligência e Pertur ba -

ção do Sos sego. 

Na manhã de 18 de dezembro, a

Secretaria de Assuntos de Segurança de

Barueri ganhou nova sede situada à Rua da

Prata no Jardim dos Camargos num com-

plexo de cinco pavimentos numa área de

quase sete mil metros quadrados. O novo

prédio abriga setores de atendimento,

administração, Corregedoria, Demutran

(Departamento Municipal de Trânsito),

Defesa Civil e moderna sala de monitora-

mento da GCM .

Cerca de 1000 pessoas marcaram pre-

sença na cerimônia de inauguração, dentre

elas várias autoridades como o Prefeito

Rubens Furlan, sua esposa Sônia e a filha,

Bruna Furlan, o vice-prefeito Carlos Zicardi,

a prefeita de Jandira a Srta. Anabel

Sabatine, o Tenente Cel. PM Dorival Alves

Filho do 20º BPM/M, os delegados do 1º

D.P. de Barueri Dr. Valdeci Magdanelo e o

até então titular do 2º D.P. Dr. Francisco

José A. Cardoso, dentre outros. 

Em discurso, o prefeito de Barueri

Rubens Furlan destacou os baixos índices

de violência que alcançou 3,9 homicídios

para cada 100 mil habitantes, segundo

dados da Secretaria de Estado da

Segurança Pública e convidou a popu-

lação a conhecer as modernas insta-

lações do prédio. 

O secretário de Assuntos de Se -

gurança, Edson Santos da Silva enume rou

as ações do governo municipal no setor e

falou sobre a capacitação

do efetivo. Além disso,

aproveitou a oportunidade

para agradecer ao prefeito

por todas as melhorias na

gestão de segurança do

município e ressaltou o

apoio das policias civil e

mili tar na redução dos

índices criminais. 

Secretaria de Assuntos de Segurança de
Barueri ganha novas instalações

Centrais telefônicas ligadas à segurança 
pública têm a população como grande aliada

Em ano de eleição para nova Diretoria

Executiva que se realizará em maio, o

Conseg Alphaville Tamboré recebe os

novos membros natos que assumiram

cargos importantes na região. 

Em substituição ao Dr. Francisco

José A. Cardoso que foi transferido

para a Seccional de São Caetano do

Sul, a Dra. Nilze Baptista Scapulatiello

com 25 anos de Polícia Civil assumiu

em fevereiro como Delegada Titular do

2º Distrito Policial de Alphaville. Na 5ª

Cia. do 20º BPM/M o Capitão PM

Thiago Baston Theodoro assumiu como

comandante substituindo o Cap. PM

Armando Paolillo Junior que foi pro-

movido para a Seção de Operações do

20º Batalhão.

Conseg Alphaville Tamboré 
recebe novos membros natos

Da esquerda para a direita: Sup. Gomes

(Demutran), Ten. PM Anthony Harrison (Comte.

Posto de Bombeiros de Barueri), Sr. Luiz Salge

(Presidente Conseg Alphaville Tamboré), Dra.

Nilze Scapulatiello (Del. Titular 2º D.P) e Cap.

Thiago Theodoro (Comte. 5ª Cia. 20º BPM/M).

Autoridades inauguram novo prédio –

Crédito: Luiz Vicente.

Fachada do novo Prédio da Secretaria –

Crédito: Marcelo Custódio.

Central de Monitoramento da GMB –

Crédito: Joel Costa.

A ligação é gratuita de qualquer telefone público.
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Os congestionamentos em Alphaville

e Tamboré têm aumentado assustadora-

mente e, tanto o público flutuante quanto

os moradores da região já não sabem

para onde correr. Todos esperam por

soluções principalmente nos horários de

pico onde um simples veículo quebrado,

por exemplo, causa um verdadeiro caos

na região. Em entrevista ao Conseg

Notícias o Coordenador de Trânsito de

Barueri, o Cel. Edson Orrin fala sobre pro-

jetos, estudos e o trabalho realizado pelo

Demutran para amenizar o problema. 

Dentre as medidas emergenciais

estão os agentes do Demutran nas princi-

pais vias de acesso de entrada e saída de

Alphaville e Tamboré que administram a

fluidez do trânsito dentro do possível.

Para a melhoria do tráfego, a Prefeitura

contratou uma empresa que estudará a

situação e apresentará alternativas opera-

cionais a fim de amenizar o tráfego em

frente aos Residenciais 01 e 02, na

Piracema x Araguaia e na saída para

Carapicuíba, o outro se refere à rotatória

do bairro Cruz Preta. 

A curto e médio prazo, o Co or -

denador explicou que assim que a

empresa concluir os estudos, as decisões

mais próximas do ideal serão tomadas e

lembrou que o Demutran apresentou ao

Prefeito Rubens Furlan uma proposta

para a proibição de circulação de cami -

nhões de segunda a sexta-feira das

16h30 às 19h30 no quadrilátero (Al. Rio

Negro, Al. Mamoré, Al. Aruanã, Av.

Piracema e Al. Araguaia), período em que

trafegam 2500 caminhões no local. A

longo prazo está o projeto de construção

do viaduto no final da Av. Tucunaré sobre

a Al. Araguaia que ligará à nova Avenida

já construída à Rodovia Castelo Branco

sentido São Paulo e vice-versa,

amenizando o tráfego da Av. Piracema e

Al. Rio Negro, mas que até o momento

não há prazo definido por depender da

aprovação do Governo Estadual.

Prefeitura de Barueri procura medidas emergenciais
para soluções no trânsito de Alphaville e Tamboré

O Reverendo Di -

dimo de Freitas, Pre -

sidente do CO MAD

(Conselho Mu  ni cipal

Anti drogas) de Barue -

ri, falou ao Conseg

Notícias sobre o tra-

balho realizado no

município através das

linhas de tratamento

onde toda rede de

serviço público de -

sen volve ações junto a entidades filantrópi-

cas, empresas e sociedade civil, destacan-

do que o perfil dos usuários mais afetados

em Barueri é o mesmo do nível nacional

com internações por dependências e psi-

coses por drogas psicotrópicas. Ressaltou

que sempre que necessário, o COMAD faz

encaminhamentos para tratamentos espe-

cializados. Além disso, tem se articulado

com comunidades terapêuticas que

disponibilizam tratamento através de inter-

nação para os munícipes baruerienses,

quando há vagas sociais disponíveis, sem

nenhum custo. O município conta com

clínicas públicas estaduais de internação

(em São Bernardo para adultos e em Cotia

para adolescentes) onde cada uma

disponibiliza 30 vagas. 

Por meio da parceria com o SENAD

(Secretaria Nacional de Políticas sobre

Drogas) o COMAD viabiliza capacitação à

distância para profissionais da saúde

onde todos são orientados para inter-

virem, sobretudo na prevenção através de

grupos de orientação com jovens em sala

de aula e nas unidades básicas de saúde

através de palestras. Hoje, Barueri ofere -

ce gratuitamente as seguintes linhas de

tratamento:

• Hospital Municipal – Recebe o

paciente encaminhado do Pronto Socorro

em casos emergenciais e oferece inter-

nação breve em crise por decorrência da

intoxicação ou abstinência da droga que

após o controle da crise, é encaminhado

ao atendimento do CAPS de sua faixa

etária.

• CAPS AD (Centro de Atendimento

Psicossocial ao Alcoolismo e Droga -

dição) - Órgão público de atenção à

dependência química que atende a popu-

lação adulta, de ambos os sexos, que

apresentam uso nocivo ou dependência

de drogas com modalidade de tratamen-

to ambulatorial (sem internação). Este

conta com psicólogo, psiquiatra, terapeu-

ta ocupacional, enfermeiro e assistente

social, possibilita um diagnóstico e inter-

venção de acordo com o grau de

dependência do usuário, além de atender

a família do dependente (co-depen-

dentes).

• CAPS IA (Centro de Atendimento

Psicossocial Infantil) - Dispõe de trata-

mento ambulatorial para crianças e ado-

lescentes que apresentam uso abusivo ou

dependência de drogas, com atendimen-

to individual ou em grupo, bem como

para seus pais ou responsáveis. 

• MATRACA (Mobilização para Aten -

dimento de Transtornos Compor ta men -

tais em Alunos) - Dispõe de atendimento

ambulatorial (psicólogo, psicopedagogo,

assistente social e psiquiatra) e atividades

esportivas e culturais no contra turno

escolar dos alunos, mesmo que estes não

apresentem o uso nocivo ou dependência

de drogas contribuindo para que estes

não se tornem um futuro usuário.

Para mais informações acesse

http://www.barueri.sp.gov.br/comad ou

ligue (11) 4199-3210.

O relevante trabalho do COMAD Barueri

Coordenador de Transito de Barueri – Cel. Edson
Orrin. Crédito: Maria Adélia.

Reverendo Didimo de
Freitas – Divulgação.
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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. 

No dia 19 de novembro, o Conseg

Alphaville Tamboré representado pelos

senhores Luiz Humberto M. Salge

(Presidente), Evaldo Braun (Vice-

Presidente) e Joaquim Domingues

(Comissão de Ética e Gerente de

Segurança da AREA) prestigiaram a

Solenidade ao Dia da Bandeira realizada

no Posto Policial de Alphaville no coman-

do do Cap. PM Armando Paolillo Junior

da 5ª CIA. do 20º BPM/M. Repre -

sentantes de outras instituições também

marcaram presença. 

O evento teve inicio às 11h30 e ao

meio dia em ponto as bandeiras foram

hasteadas. O Presidente deste Conseg,

o Sr. Luiz Humberto Salge  foi convidado

a hastear a bandeira nacional brasileira.

Veja algumas fotos:

Dia da Bandeira

Segundo informações publicadas em

14/01 no caderno cotidiano do site UOL

(www.uol.com.br) o novo Delegado Geral

da Polícia Civil de São Paulo, Dr. Marco

Carneiro Lima está trocando parte dos

policiais que estão em cargos de chefia a

mais de dez anos.  Segundo ele, a troca

será muito benéfica para a instituição, pois

trarão novas idéias ao mesmo tempo em

que incentivará os profissionais mais

jovens a ocuparem postos de comando. 

O até então responsável pela Divisão

Policial de Portos, Aeroportos, Proteção

ao Turista e Dignitários (órgão que cuida

da Deatur), Dr. Roberto Krasovic a pedi-

do do Delegado Geral assumiu o Garra

(Grupo Armado de Repressão a Roubos)

substituindo o Dr. Osvaldo Nico Gon -

çalves, há 14 anos à frente do grupo e

responsável por inúmeras ações de

destaque na mídia. Dentre elas policiais

disfarçados de cabos eleitorais para

prender suspeitos de tráfico de drogas

na zona sul de São Paulo, especifica-

mente em Heliópolis na Campanha

eleitoral passada. 

O delegado Krasovic será substituído

pelo delegado Mauro Marcelo Lima e

Silva, que já foi diretor da Abin (Agência

Brasileira de Inteligência). 

Delegado Roberto Krasovic assume o Garra a

pedido do novo Delegado Geral da Polícia Civil

Delegado Roberto Krasovic – Foto: Divulgação

Cap. PM Paolillo na Solenidade
de Hasteamento da Bandeira.

Momento do Hino da
Bandeira.

Hasteamento das Bandeiras.
Sr. Luiz Salge ao centro.
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