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EDITORIAL
“O ano de 2018 chegou ao fim e, iniciando 2019, novos desafios para todos 
nós, não somente nas nossas funções em equipe aqui no Conselho de 
Segurança, mas também no âmbito profissional, como o caso da Capitão 
PM Sandra Aparecida dos Santos, que encerrou sua missão com maestria 
no comando da 5ª Companhia do 20º BPM/M e parte para um novo desafio.
Aproveitamos este espaço e a oportunidade para externar nosso agradecimento 
pelo excelente trabalho que a Capitão nos proporcionou neste período de        
três anos e meio. Guardaremos uma de suas frases que se tornou um jargão 
entre os que a acompanharam em sua jornada: ‘Sempre dá para melhorar!’
Confira nossa matéria de capa com informações importantes sobre o crime de 
estelionato e como evitá-lo. Assim, não seremos as próximas vítimas.
Com o objetivo de atender melhor a população e melhorar as condições de 
trabalho dos profissionais, apresentamos as recentes reformas realizadas 
na parte de segurança de Alphaville e Tamboré. Destacamos o início das 

CONSEG SAÚDA COMANDANTE DO 5º BAEP

Gislane Gandra Lima
Presidente do CONSEG 

Alphaville-Tamboré

Em entrevista ao CONSEG Notícias, o Ten. Cel. PM José Alexander de 
Albuquerque Freixo, nos conta um pouco sobre sua trajetória.
Há 29 anos na corporação, completados em Janeiro, é formado pela 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco, trabalhou no 3º Batalhão de 
Polícia de Choque, se especializou e comandou o pelotão de choque no 
controle de distúrbios civis. Também atuou no GATE - Grupo de Ações 
Táticas Especiais, em ocorrências com reféns e artefatos explosivos.
Após assumir a posição de Tenente, prestou concurso interno para piloto 
de helicóptero e, no final de 1998, foi para o grupamento aéreo, onde 
permaneceu até Agosto do ano passado.
Promovido a Tenente Coronel, foi designado para assumir o comando 
do 5º BAEP, sediado em Barueri, em Setembro de 2018. “Me sinto feliz e 

prestigiado por vir para o BAEP. É um prestígio para qualquer oficial servir um BAEP, mesmo com todos 
os desafios, mas estes fazem parte da nossa missão e carreira”, relata o Comandante Freixo.
Entre suas metas, está a criação de uma estrutura adequada para o Policial Militar transformar o bom 
ambiente em produtividade nas ruas. “Treinamento, ambiente de trabalho, alojamento, alimentação. Tudo 
isso reflete na qualidade do serviço e quem ganha é a população”, diz. 
Finaliza ressaltando o apoio da Prefeitura de Barueri e vê de forma muito positiva a integração promovida 
pelo CONSEG, entre os diversos órgãos de segurança.

operações do 5º BAEP, ao qual damos boas vindas e enfatizamos seus benefícios à região.
Desejamos um ano de muita união, trabalho e crescimento a todos. Boa leitura!”

• Sistemas autônomos garantindo alta disponibilidade evitando parada do serviço;
• Mídias de controle: Cartão RFID, biometria digital e fácil, QR-Code, senha e mais;
• TAG Veicular: Controle automático; entrada e saída e vagas por unidade;
• Catraca Virtual para ambientes com limitações físicas ou visuais;
• Recepção Digital: autoatendimento em totens multimidias;
• Avançados sistemas CFTV Digital, HD & IP: arquivamento em nuvem;
•• Projetos de iluminação em LED: maior economia e mais eficiência;
• Flexibilidade Comercial.

11 4196-3333
www.ddcom.com.br

Sistemas de Segurança e Automação Condominial
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BARUERI RECEBE 5o BAEP DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerado pelo Estado de São Paulo como  uma 
unidade de elite, BAEP é o Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia Militar.
Atualmente, São Paulo conta com cinco BAEPs e 
Barueri tem a mais recente unidade deste batalhão, 
oficializado em Junho de 2017 e ocupando sua atual 
Sede desde Novembro de 2018.
São quatro edificações instaladas num terreno de 
10.995 metros quadrados oferecido pela Prefeitura 
de Barueri, que também custeou a reforma inicial.
“O espaço é extremamente adequado à nossa 
atividade, além do posicionamento geográfico e 
estratégico, ao lado da Rodovia Castelo Branco, 

pois permite uma mobilidade rápida para toda a 
região”, diz o Major PM Thiago Theodoro, Sub 
Comandante do 5º BAEP.
A função do BAEP é atuar em ocorrências com 
maior potencial de gravidade e o fato de estar 
em Barueri é importante para o município, pela 
agilidade e presença constante, pois estão sempre 
circulando pela cidade, inclusive, em eventos.
Entre as atribuições do BAEP está a atuação 
em homicídios, latrocínios, roubo de carga em 
rodovias, controle de tumultos, cumprimento 
de mandados, apoio ao Ministério Público, 

entre outras. Possuem muitas operações específicas, desenvolvidas com 
planejamento e uso da inteligência.
Dentro de sua programação, há uma agenda para atender outros 14 municípios 
vizinhos com o emprego do efetivo, para que todos sejam visitados regularmente.
“Barueri é uma cidade que acolheu muito bem o 5º BAEP e também acolhe a 
Polícia Militar. Essa integração fomenta resultados positivos”, destaca o Ten. Cel. 
PM Alexander Freixo, Comandante do BAEP sediado em Barueri, apresentado 
aos participantes da reunião mensal do CONSEG, em Fevereiro.

Efetivo
312 Policiais Militares
Pelotão de Canil
10 cães de raça
Viaturas
50 viaturas Hilux/
Trailblaizer
Produtividade 2018
vDrogas apreendidas
   600kg 
vPresos em flagrante
   284
vPresos por mandado
   197
vInfratores apreendidos
   17
vArmas apreendidas
   98

GCM OBTÉM RESULTADOS POSITIVOS EM OPERAÇÃO 
REALIZADA NO FINAL DO ANO

Denominada “Operação Fecha Batalhão”, a ação idealizada pela Guarda Civil 
Municipal de Barueri (GCMB) alcança índices satisfatórios.
Realizada de 20 de Dezembro de 2018 a 9 de Janeiro de 2019, a operação 
consistia em manter pelo menos 95% do efetivo nas ruas no período da tarde, 
com ações de bloqueio, saturação e pontos de visibilidade.
“Pela manhã, os policiais desempenhavam suas funções administrativas e, 
durante a tarde, somente alguns permaneciam para atender os munícipes e 
demandas emergenciais”, explica Marcus Guedes, Comandante da GCM de 
Barueri. Resultado: mais policiamento nas ruas e maior sensação de segurança 
para a população.
Além de surtir o efeito desejado por não haver ocorrências de crimes contra a 
vida, os índices de homicídios foram históricos para Barueri. A Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) registrou em 2018 o recorde de 3,81 

mortes por 10 mil habitantes, superando os dados de 2011: 5,3 a cada 10 mil habitantes. De acordo com 
o Comandante Guedes, Barueri atingiu esses números, graças ao planejamento. “Os índices diminuíram e 
conseguimos dar à população o conforto que ela merece”, comemora.



REFORMAS TRAZEM BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
CONSEG encerra o ano de 2018, com seu 
tradicional almoço de confraternização, 
realizado  no Super Grill Alphaville.
Este encontro  tem como objetivo reafirmar as 
parcerias que a entidade possui, que viabilizaram 
os trabalhos realizados durante o ano.
Além da Diretoria Executiva do CONSEG, 
estiveram presentes autoridades e 

Após reforma, o Posto Policial 
de Tamboré já está em 
pleno funcionamento desde 
20/12/2018.
Fizeram parte da renovação: 
pintura, troca de iluminação, 
pisos, revestimentos e louças, 
além da instalação de um novo 
sistema de monitoramento CFTV.
A cozinha recebeu novos ítens e 
um dos destaques foi a criação do 
Espaço Kids, para permanência 
das crianças durante atendimento 
de seus responsáveis.
Dois tótens com iluminação 
em LED agora são parte da 
identificação do posto, que 
também foi revitalizado em sua 
área externa.
Encabeçada pela Socet e pelo 
Res. Tamboré 1, a obra foi 
viabilizada graças à iniciativa 
privada: 22 instituições 
custearam a reforma, necessária 
e importante à região e também 
para melhorar o ambiente de 
trabalho dos policiais.

Posto Policial de
 Tamboré CCO da AREA Seccional de 

Carapicuíba

O Centro de Controle de 
Operações da Associação 
Residencial e Empresarial 
Alphaville (AREA) passou por 
uma reforma para modernização 
e atualização de seus 
equipamentos de monitoramento 
em sua região de atuação.
Foi instalado um video wall 
com 21 monitores para receber 
imagens de câmeras ao vivo, 
individualmente, ou em conjunto. 
A AREA também possui novas 
câmeras digitais e software de 
última geração, com o objetivo 
de trazer ainda mais eficácia para 
suas operações.
Inaugurado oficialmente em 31 de 
Janeiro de 2019, o novo espaço 
foi apresentado aos convidados 
para, neste momento, estreitar 
e reforçar a importância da 
modernização aliada à parceria 
e integração dos órgãos e 
instituições a fim de manter a 
segurança dos moradores e 
frequentadores da região.

Desde o dia 8 de Dezembro de 
2018, a Delegacia Seccional de 
Polícia de Carapicuíba passou a 
operar em nova Sede, localizada 
à Av. Deputado Emílio Carlos, 
821, na Vila Santa Terezinha, em 
Carapicuíba.
Instalada num prédio de três 
andares totalmente reformado 
e equipado, a Sede conta com 
estacionamento para 30 veículos 
e ainda possui duas edificações 
para o almoxarifado e a sala de 
arquivos.
No evento de inauguração, 
estiveram presentes, além do 
Delegado da Seccional, Dr. Dejar 
Gomes Neto, o Governador do 
Estado de São Paulo, na ocasião, 
Marcio França e os presidentes 
do CONSEG Alphaville / Tamboré 
e da AREA.
A antiga sede da Seccional, 
localizada na Av. General Teixeira 
Lott, estava com suas instalações 
inadequadas e precisou ser 
substituída.

representantes dos órgãos públicos e privados, colaboradores e parceiros dos bairros de Alphaville e 
Tamboré. “2018 foi um bom ano para os bairros de Alphaville e Tamboré. Nosso trabalho visa integrar 
a segurança pública e privada e assim obter bons resultados para a região”, comenta a Presidente do 
CONSEG Alphaville-Tamboré, Gislane Gandra Lima.



ESTELIONATO: EVITE CAIR NESSE GOLPE

Em pauta nas últimas reuniões do 
CONSEG, o estelionato tem ocorrido 
com frequência na região e chama a 
atenção da polícia, mesmo não sendo 
um crime violento.
“O estelionato ocorre por conta da 
perspicácia do autor e a suposta 
vantagem que a vítima quer levar”, 
explica o delegado do 2º DP de Barueri,     
Dr. Ednelson de Jesus Martins.
No passado, o crime normalmente 
tinha a presença física do autor e da 
vítima. Ambos se encontravam e, 
numa conversa ardilosa, as pessoas 
eram induzidas a algum tipo de erro e, 
consequentemente, lesadas. Um dos 
casos mais conhecidos e típicos era 
o “conto do bilhete premiado”, que 
infelizmente ainda ocorre nos dias atuais.
Enfim, o mundo evoluiu e chegou a 
tecnologia para facilitar a vida das 
pessoas e também trazer alguns 
transtornos. “Costumo dizer que a 
internet pode ser uma plataforma para 
golpes, pois todas as informações estão 
ali”, diz o delegado.
Com uma rápida pesquisa, muitas vezes 
é possível acessar os dados pessoais 
pelas redes sociais ou sites de busca, 
por exemplo.
O estelionato pode ser confundido 
com uma transação comercial. “Quem 
está atrás de um computador nem 
sempre está realmente vendendo 
ou comprando”, alerta. Muitas das 
negociações são feitas por aplicativos de 
mensagens, onde dados bancários são 
fornecidos para depósito e o produto 
não é entregue.
Para gerar credibilidade, os criminosos 
utilizam nomes de empresas conhecidas 
no mercado e simulam seus discursos 
para dar veracidade.

Veja a seguir os tipos de estelionato mais 
comuns na região
• Ligações de supostas instituições financeiras dizendo que 
compras foram feitas em seu cartão e pedem para quebrá-lo, pois 
um portador irá retirá-lo para sua segurança.
• Acesso ao grupo de contatos por aplicativos do celular, por 
meio de links com vírus ou emparelhamento. O autor faz contato 
se passando por algum amigo de sua lista e pede depósito em 
dinheiro para suposta emergência.
• Pessoas se passam por funcionários de instituições bancárias a 
fim de atualizar informações e pedem para digitar senha. Esta  é 
uma forma de extrair dados e efetuar compras.
• Divulgação de crédito ou empréstimo usando indevidamente o 
nome de empresas da região para dar credibilidade e, por fim, 
pedem dinheiro como suposta fiança.
• Divulgação de carga de retorno para caminhoneiros, induzindo 
a vítima a pagar um valor para a suposta “instalação de um 
rastreador”, também usando indevidamente nome de empresas 
conhecidas da região.
• Troca de cartões de crédito/débito em caixas eletrônicos (onde 
alguém se aproxima e oferece ajuda) e também por parte de 
vendedores ambulantes, no momento da transação.
• Recebimento de boletos falsos pelo correio e pela internet.
• Venda de produtos mais baratos pela internet utilizando páginas 
de anúncios falsas em nomes de empresas conhecidas.
• Venda de veículos clonados pela internet. Ha muitos casos em 
que o autor duplica o seu anúncio e aproveita seus dados para 
vender o veículo.

Dicas e orientações para evitá-lo
Proteja seus dados, documentos e cartões
• Nas redes sociais;
• Em ligações telefônicas;
• Em estabelecimentos e bancos para evitar trocas de cartões.
Desconfie sempre
• Não digite seus dados e senha no telefone de estranhos;
• Não entregue documentos, cartões ou forneça dados a pessoas 
que não sejam de sua confiança;
• Fique atento à origem da ligação antes de revelar seus dados 
pessoais ou digitar sua senha;
• Na dúvida, cheque a veracidade da informação.
• Evite fechar negócios somente no ambiente virtual.
• Antes de pagar o boleto bancário, verifique previamente se o 
beneficiário corresponde ao cedente.
• No banco, nunca aceite a ajuda de estranhos.

Não conseguiu evitar e se tornou vítima.
O que fazer?
A verdade é que ninguém está livre dos golpistas e, caso 
você tenha sido lesado, registre a ocorrência, na delegacia 
mais próxima, o mais rápido possível.
Sua ação é de extrema importância para a polícia, tanto no 
planejamento de ações quanto nas investigações.



 Controle de acesso com mais segurança;

 Sem burocracia e com mais agilidade;

 Via whatsapp, não precisa de aplicativo;

 Integrado com reconhecimento facial.

TECNOLOGIA
(11) 3386.1818
hagana .com.breletronica

RIO DE JANEIRO
(21) 2430.1800
hagana.com.br/rio

SÃO PAULO
(11) 3393.1717
www.hagana.com.br

O futuro do controle 
de acesso já chegou!

Olá, eu sou a Sabrah, assistente 
virtual da Haganá. Minha missão é 
ajudar no controle  de acesso com  
facilidade, praticidade e segurança. 
Quer saber como? 

Acesse o site e um 
especialista entrará 

em contato! 
www.sabrah.com.br

Assista ao 
vídeo de 
apresentação
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Criado em 1985, o Conselho Comunitário de Segurança é um órgão 
ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. 
Reúne as lideranças comunitárias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a 
Guarda Civil Municipal, o DEMUTRAN e associações locais para debater 
questões relacionadas à segurança.


