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Alphaville adere
a projetos. Póg. 5 e 6

Viatura da PM exclusiva
para região. póg.6
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TER SEGURANÇA
Em 31 de agosto, este CONSEG realizou um evento no

Cine Teatro Alphaville, durante o qual foram apresentados
diversos trabalhos que estão sendo

desenvolvidos na área de segu-
rança pública, por entidades
públicas e privadas. Assim,
foram feitas explanações so-
bre o PROERD - Programa
Educacional de Resistência
às Drogas e Violência, base-

ado em programa internaci-
onal, coordenado pela Policia

Militar do Estado, auxiliando-os
a reconhecer e resistir às pressões

que levam os iovens à droga. Representantes do Programa
Jovem Cidadão - Meu Primeiro Trabalho e do Prcúov-Como
apresentaram as características de seus trabalhos
profissionalizantes com iovens e as formas pelas quais pode-
rão as empresas aceitá-Ios como estagiários, obtendo bene-
fícios com essas parcerias, inclusive subsídios do Governo do
Estado, no caso do proieto governamental. O Projeto Sorriso
Contente, desenvolvido pelo Conseg de Jundiaí, foi detalha-
do pelo seu Presidente, mostrando a criatividade que foi con-
cebido e viabilizado. Até mesmo trabalhos de incentivo à
leitura, redação e pintura estão sendo feitos entre os presos
de Barueri, conforme relato do Delegado Dr. Marcelo Prado.
Por outro lado, representantes das entidades particulares de
segurança da região mostraram os esforços que estão reali-
zando, melhorando todo o sistema de segurança de
Alphaville-Tamboré, tudo como melhor está explicado nas
matérias que compõem este Boletim. Este evento mostrou,
pois, que inúmeros grupos estão procurando aiudar as pesso-
as, na área da segurança pública, não somente no seu as-
pecto repressivo, mas também no preventivo, obtendo resul-
tados significativos na melhoria da segurança, quer pela efi-
ciência dos órgãos policiais para esse fim alocados, quer pela
diminuição da violência em suas fontes primárias. Todos aque-
les que, como nós, acompanham diariamente o que aconte-
ce na área de segurança, podem constatar que a somatória
dos esforços individuais estão alcançando seus objetivos, di-
minuindo a criminalidade na região. Eproietos como aqueles
ora citados demonstram, de forma conclusiva, que nós pode-
mos, sim, mudar o mundo, torná-Io melhor, mais iusto e mais
seguro. Tudo depende de nós, do trabalho de cada um, que
por menor e mais insignificante que seio. somado ao dos
demais se torna uma verdadeira avalanche, alcançando os
obietivos propostos. Alphaville-Tamboré é uma região privile-
giada, de excepcional qualidade de vida. Vamos iuntos man-
ter todas as características que a tornaram conhecida, com a
certeza de que, em breve, teremos nesta região um sistema
de segurança que servirá de modelo e exemplo para outros
núcleos urbanos do país.

Pauic: Cesar Si/veira de Toledo
Presidente

Principais assuntos
discutidos

Ações espelhadas na Campanha de
Conscientização de Responsabilidade
Social pelo Cidadão, como o transporte

solidário; a necessidade do envolvimento fami-
liar para a disseminação dos valores sociais; o
Projeto 'Asas', criando nos detentos da cadeia
de Barueri o interesse por atividades culturais e
o Sistema On Line de Segurança estiveram en-
tre os assuntos informados e debatidos nas duas
últimas reuniões (9 e 31 de agosto) do Conseg-
Conselho de Segurança Alphaville/Tamboré, de
Barueri.

Sediado em instalações cedidas pela Sacie-
Sociedade Alphaville Centro Industrial e Empre-
sarial, o Conseg Alphaville/Tamboré congrega
representantes das comunidades destes bairros
e autoridades policiais, que se reúnem periodi-
camente para trocar informações, debater as-
suntos comuns, encontrar soluções e sedimentar
sistemas e operações capazes de aperfeiçoar a
segurança na nossa região.

Saiba detalhes dos assuntos discutidos nos
fóruns do Conseg Alphaville/Tamboré lendo a
matéria principal desta edição.

Comissão de Acompanhamento

A presença da Guarda Civil de Barueri em
Alphaville e Tamboré está formalizada por
um convênio, o qual prevê a existência

de uma Comissão de Acompanhamento, cujos
integrantes acabam de ser eleitos pelo fórum
do Conseg AI phaville/Tam boré. São eles:
Oswaldo Silva, da Sociedade Centro Empre-
sarial Tamboré (Socet); Miguel Ribeiro da Sil-
va, Comandante da Guarda Municipal de
Barueri (GmcB); e Leonardo da Cunha, da
Sociedade Alphaville Centro Industrial e Empre-
sarial (Sacie).
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o Presidente do Conselho
Deliberativo do Condomínio Centro
Comercial, Osmor Vo/entini, fez uma
reflexão baseada no monumento à
solidariedade, do artista plástico
Perrotti, colocando o seguinte pen-
samento: "Alguém que se encontra
em posição mais elevada, inclina-se e
estende as mãos para ajudar o outro a
subir (... ). Sabemos que as autoridades, de
uma ou outra forma, procuram fazer o melhor, com a efi-
cácia e a agilidade que os recursos permitem. Mas o go-
verno não consegue fazer tudo, por isso, é absolutamente
indispensável que nós, empresários, nos conscientizemos
da responsabilidade social pelo cidadão."

Valentini apresentou propostas e providências que o
Condomínio Centro Comercial pretende adotar, visando co-
laborar para esse desenvolvimento comunitário, como, por
exemplo, uma pesquisa para identificar as necessidades de
mão-de-obra, assistindo a ambos os interessados, de modo
a aproximar a oferta da procura.

Firmar convênio com entidades especializadas.em for-
mação e treinamentos, como Sesc, Senac, Projov-Camp e
outros; criar condições para a divulgação, junto aos empre-
sários locais, do trabalho e das disponibilidades dessas enti-
dades são outras das ações que o Centro Comercial pre-
tende colocar em prática.

Também, é intenção viabilizar atividades de caráter so-
cial, voltadas ao apoio à iniciativas profissionais, orientação
para o exercício de atividades produtivas, esclarecimento
de dúvidas e serviços de suporte àquele que busque meio
de subsistência honesta.

Fecha o-leque-de interrções a propostcrde-irrrplerrrentor
um programa de Carona Solidária, organizando e incenti-
vando nossa força de trabalho a racionalizar a locomoção,
proporcionado economia, segurança mas, sobretudo, uma
diminuição de tráfego na Rodovia Castelo Branco, confor-
me colocou Osmar Vicentini. Contato com: Condomí-
nio Centro Centro Comercial Alphaville ~ 427 -2 777
ramal 223

Projetos
o Programa Jovem Cidadão - Meu Pri-

meiro Trabalho, apresentado pela Asses-
sora Especial do Governo do Estado,
Maria Helena Berlinck Martins, é uma
iniciativa que oferece oportunidade
para jovens estudantes de 16 a 21
anos, matriculados no ensino médio de

escolas da rede pública, para colocação
mo estagiários nas empresas, com me-

tade dos custos subsidiados pelo Governo. Re-
sultado de uma parceria entre escolas e empresários, desti-
nado àqueles que não conseguem o primeiro emprego por
falta de experiência, o Programa dá estágio remunerado de
seis meses, com carga de quatro horas diárias.
Contato com: site www.emprego.sp.gov.br

Os esforços
contra a me

•e a vro

o Conseg Alphaville-Tamboré de Barueri reuniu, em 31 d
de Desenvolvimento Social, voltados para o co

Segundo o dr. Paulo César Silveira de Toledo, Presidente
a de atuar preventivamente na área da segurança, co

incentivando as entidades que se dedicam aos adolescer
~umasociedade mais justa e, assim, contri5uir

o Programa Projov-Camp, apresentado
por sua coordenadora, Noncy Bel/o, é inicia-
tiva do Rotary Club, contando com a adesão
de várias empresas.

Os jovens são treinados para a área ad-
ministrativa de apoio (digitação, recepção, aten-

dimento telefônico e ao público, serviços bancári-
os, informática e outras atividades do mesmo porte). Participam
de cursos de técnicas comerciais, relações humanas, higiene e
saúde; recreativas, priorizando disciplina e sociabilização e orien-
tação educacional, desenvolvido por psicólogos.

A Projov-Camp responsabiliza-se, mediante repasse financei-
ro da empresa, pelas providências quanto ao pagamento da bolsa
educativa ao adolescente, como também pelo pagamento dos en-
cargos trabalhistas e previdenciários. Proiov-Como, contatos
através do fone: 424-2792

O Programa Sorriso Contente Adote um
Adolescente, considerado modelo pela re-
vista Exame, apresentado pelo Presidente
do Conseg Jundiaí, dr. Douglas Mondo,
teve início em 1996. Visa oferecer ativi-
dades ao menor de 14 a 17 anos que,
muitas vezes, não estuda nem trabalha du-
rante este período da adolescência.

Juntamente com o Ministério do Trabalho e par-
cerias privadas - Senac e Associação dos Panificadores -, o Pro-
grama reintegra ou introduz o jovem no mercado de trabalho,
suprindo-o com qualificação profissional, como mecânico, carpin-
teiro, padeiro e confeiteiro. O jovem trabalha, estuda e recebe
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e agosto, interessados em conhecer alguns dos Programas

trole da marginalidade e da violência na região.

10 Conseg-Alphaville, "a finalidade deste tipo de evento é
nbatendo as causas da criminalidade em suas origens,

des, proporcionando-Ihes educação e trabalho, formando

coro o aumento da segurança na comunidade".

meio salário mínimo, com registro em carteira. Programa Sor-
riso Contente - Adote um Adolescente.

Contatos fone: 434-4609

o Programa Educacional de Resistência às Dro-
gas (Proerd), apresentado pelo coordenador na
região, Tenente Cláudio Rogério Ceoloni, é uma
iniciativa da Polícia Militar no combate às dro-
gas e à violência a partir de um esforço coo-
perativo entre escolas, família e polícia.

Através de 17 lições semanais, num traba-
lho conjunto com psicólogos e pedagogos, os

Policiais Instrutores abordam, em sala de aula, te-
mas como cidadania, prevenção ao abuso de drogas

e técnicas de resistência à violência, baseados no Drug Abuse
Resistence Education (Dore), programa internacional desenvolvi-
do em mais de 40 países.

São 700 instrutores que trabalham com aproximadamente 92
mil crianças por semestre, auxiliando os estudantes a reconhece-
rem e resistirem às pressões diretas e indiretas que o influênciarão
a experimentar álcool, cigarro, maconha, inalantes e drogas pe-
sadas, como também a terem uma postura correta e equilibrada
com relação à violência. Os interessados poderam contatar
o Tenente Ceoloni pelo fones: 7298-3300/7298-1626

Relatos
O dr. Marcelo Prado, Delegado da Polícia Civil, comentou so-

bre o projeto "Asas", mantido pela Polícia Militar e Secretaria da

Educação e Cultura, que implantou nas cadeias o incentivo
à leitura, redação e pintura. Os presos participam de con-
cursos premiados e podem fazer um intercâmbio com os
livros que desejam ler.

Também falou sobre as reformas efetuadas na cadeia
de Barueri que, segundo ele, reforçaram a segurança da
mesma, "que pode, inclusive, ser considerada uma das mais
segures da região."

o Tenente Certos Alberto Hipólito, da 10 ClA do 20°
BPM/M, informou que têm sido atendidas com sucesso to-
das as ocorrências.

Comentou sobre a importância de projetos de desen-
volvimento social, destacando sobre a necessidade de vol-
tar a atenção à população carente, propiciando-lhe educa-
ção e trabalho.

O Comandante da Guarda Civil Municipal de Barueri,
Miguel Ribeiro da Silva, sugeriu uma reflexão a respeito
dos direitos e deveres do cidadão. Lembrou da importância
do resgate de valores sociais, como ética, educação, bons
costumes e respeito.

Na sua opinião, a família é a base desses valores, sen-
do de responsabilidade do cidadão a preocupação com a
educação de seus filhos. Comentou "que não podemos rei-
vindicar somente os direitos de menores, quando não os
educamos ou não resgatamos neles a noção de seus deve-
res". O Comandante afirmou ainda "que a mídia tem gran-
de parcela de culpa nesse processo, por insistir em divul-
gar apelos à promiscuidade."

Quanto ao policiamento comunitário, o Comandante
da Guarda Municipal de Barueri disse que, com 540 ho-
mens e 75 viaturas, o Município conta com um contingente
que é importante reforço à segurança da comunidade.

O Engenheiro Leonardo Rodrigues da Cunha, gerente
da Sacie, relatou providências tomadas por todo o corpo
das entidades que compõem o Conseg, bem como o siste-
ma de segurança de Alphaville.

Falou do "Alerta-Geral", estação de rádio transceptor
com freqüência seletiva, cujas mensagens são captadas por
todas as entidades de segurança pública e privada, mobili-
zando o corpo de segurança no atendimento à população.

Falou também sobre a segurança "On Line", dispositivo
de comunicação que conta com 31 cabines com painel
auto-explicativo, das quais 28 já estão instaladas pelo Cen-
tro Empresarial, em locais de fácil acesso, permitindo a
conexão imediata da população com a Segurança, em ca-
sos de acidentes, roubos e outras emergências.

Leonardo Cunha informou ainda sobre os resultados do
Convênio com a Prefeitura Municipal de Barueri, que criou
um grupo de 66 Guardas Civis Municipais, equipados e
treinados, estacionados em pontos estratégicos para ofere-
cer apoio à Polícia Militar, no atendimento às eventuais ocor-
rências em Alphaville e Tamboré.

O Diretor Executivo do Condomínio Centro Comercial
Alphaville, Edimilson Soares, comentou sobre o treinamen-
to realizado junto aos Seguranças daquele Condomínio,
que tratou da reciclcqem técnica, como também sobre abor-
dagens e relacionamento social específico para a região.

Cornentou.oindo sobre a implantação da Central de
Monitoramento de Alarmes, que agiliza a ação da segu-
rança, tratando-se de uma prestação de serviço totalmente
gratuita para os condôminos.



<t
a::
:;:)
••••
<t

==a::
o
u,

Mackenzie adere ao Proerd
e forma 136 alunos

Em agosto último (30), o Proerd-Pro-
grama Educacional de Resistência às Dro-
gas e à Violência formou 136 alunos do
Colégio Mackenzie-Tamboré. Nos Estados
Unidos, este programa é conhecido como
Dare (Drug Abuse Resistance Education) .

O Proerd consiste em um acordo co-
operativo entre as escolas, famílias e Po-
lícia Militar. Oferece atividades educaci-
onais voltadas à prevenção ao uso de
drogas e à violência entre crianças e
adolescentes.

A adesão ao programa tem sido maciça
por parte das escolas, sobretudo as públi-
cas. A partir de 1999, o Proerd já atendeu
5 mil crianças e mais de 2.500 estão em
formação.

O Colégio Mackenzie-Tamboré é, até o
momento, a única escola particular que ade-
riu ao programa. A predominância das
escolas públicas se deve a que o foco prin-
cipal do programa está direcionado às ins-
tituições de ensino governamentais de peri-
feria, que possuem carentes de toda ordem,
faixa que, em tese, estaria mais suscetível

Consulte Sites!

às drogas e à violência.
O trabalho do Proerd é preventivo e está
centrado no auxílio, aos estudantes, para o re-
conhecimento e a resistência às pressões dire-
tas ou indiretas que possam influenciá-Ios a
experimentar álcool, cigarro, maconha,
inalantes e drogas pesadas, como também a
terem uma postura correta e equilibrada com
relação à violência. Outras escolas particula-
res podem aderir ao Programa. Basta falar com
o Ten. Ceoloni, nos telefones: 7298.3300 e-, -->d;.,,;

7298.1626

www.estradas.com.br
Informações gerais sobre assuntoscomo: turismo, lazer e
condições de tráfego em várias rodovias, além de dicas
importantes para a viagem.

Condomínio Centro Comercial

Corpo de Bombeiros lir 193
www.sãopaulo.sp.gov.br/ACO ES/transpor /fernao
Informqções com fotos, a respeito da duplicação da rodovia
Fernão Dias, pedágios e condições de tráfego. Eletropaulo .196

Denúncias de
www.ecovias.com.br
Condições de trânsito no sistemaAnchieta/lmigrantes, com
boletins, câmeras e mapas.

lir233-4976

Polícia Militar

www.segurança.sp.governo.br
Lavra boletins de ocorrência (B.O.), diretamente pela internet.
Pesquisasobre veículos roubados, pessoasdesaparecidas e
procuradas.

www.emprego.sp.gov.br
Informações e cadastramento de empresas para participação
no Programa Jovem Cidadão: meu primeiro trabalho

www.viaoeste.com.br
Informa sobre as rodovias Raposolavares e Castelo Branco.

Guarda Civil Municipal lir 1532 e

7298-8077/7298-3205

Segurança SACIE lir421-2300

Polícia Militar lir 190 ou

421- 1270 (em frente ao Res. 2)

Via Oeste lir0800-170163

Ponto de Taxi lir421-2006



A 1a Cia do 20° Batalhão de Polícia Militar,
que recebeu do Governo do Estado três
novas viaturas destinadas a Barueri,
designou uma delas exclusivamente para a
região de Alphaville. Com cores e design
arrojados, as Santanas Ok,que contam com
sofisticado sistema de comunicação para
agilizar o atendimento de ocorrências,
agradaram a população também pela
pintura ostensiva. A viatura fará o
policiamento comunitário rotineiro, que
abrange o Centro Comercial, o Empresarial
e que pode também adentrar aos
Residenciais, para atender eventuais
solicitações. Segundo o Tenente Carlos
Hipólito, da 1a Cia, além dessas viaturas
foram solicitadas outras três ao Governo do
Estado, para ampliar ainda mais a
cobertura da segurança na região. A
população poderá solicitar a presença da
viatura através do telefone 190; ou pelo
421- 1270 (Posto Policial de Alphaville - em
frente ao residencial 2).

Você
sabia?

Em Alphaville estão
instaladas 28 cabines do
sistema On Line de
segurança, um dispositivo
de comunicação que
conecta imediatamente a
segurança em casos de
acidentes, roubos e
violências. As cabines têm
um painel auto-explicativo
e estão instaladas por
todo o Centro
Empresarial, em locais de
fácil acesso.

Graciele de Oliveira Gomes, 17 anos,
moradora em Santana do Parnaíba e aluna
da E.E. Tenente General Paesde Godoe
Colasso, desde setembro último está
estagiando como auxiliar, na Valentini
Consultoria Contábil, empresa com sede no
Centro Comercial Alphaville.

Cadastrada pelo Projov-Camp - Projeto
do Rotary Club, de ensino profissionalizante
para alunos de escolas municipais, Graciele
trabalhará durante seis meses, com uma
carga de oito horas diárias e possibilidade
de ser efetivada.

Para os estagiários, o programa de ensino
profissionalizante compreende bolsa
educação, transporte e auxílio refeição.
Segundo Graciele, o estágio está oferecendo
condições para a prática do aprendizado no
Projov-Camp, como a rotina de escritório,
informática, arquivos e outras atividades,
oferecendo também a oportunidade de
conhecer novas pessoas e lugares.

Na opinião de Osmar Valentini,
proprietário da empresa, a experiência de
contratar um estagiário Projov-Camp é
favorável, pois trata-se da colaboração do
empresário na formação de um jovem -
abrindo-lhe caminhos - e também é
economicamente compensador, pela
redução de custos e encargos.

Para Osmar, associar solidariedade ao
ambiente de trabalho é gratificante: "é a
forma de participar efetivamente do
processo evolutivo da educação e
profissionalização do cidadão. Se não
trilharmos esse caminho da ajuda, amanhã
seremos penalizados por isso", afirmou.


