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Segurança Comunitária:

saiba quem
está nessa luta
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Membros do CONSEG

• pOLíCIA CIVIL - Delegacia de Polícia Civil de Barueri

• POLíCIA MILITAR - 20° Batalhão 1aCIA PM
de Barueri

• GUARDA MUNICIPAL - Batalhão de Barueri

• CONDOMíNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE

• SAR O - Sociedade Alphaville Residencial Zero

• SAR1 - Sociedade Alphaville Residencial Um

• SOCIEDADE FAZENDA TAMBOR É RESIDENCIAL 1

• SOCET - Sociedade Empresarial Tamboré

• CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
Vereadora Maria Angela Faria Lopes
Vereador Mário Lopes

• SHOPPING TAMBORÉ

• SACIE

• BRADESCO

* O Bradesco contribuI financeiramente com o
Conselho de maneira espontânea.

Vereador Mário Lopes, Estanislau do Res. Tamboré 1,
Delegado Iosias e Presidente do SAR O,José B. Brunelli

';

Direto -8 do CONS G
eleita em maio de 9

A atual diretoria do Conseg foi eleita no último dia
26 de maio. A eleição foi feita durante a reuriiáo
plena do referido mês, com aprovação de tod s
os membros. Confira os nomes:

Presidente: Paulo Cesar Silveira de Toledo
Vice~Presidente:José Roberto Brunelli
1°Secretário: Estanislau Marka
2°Secretário: Eduardo Pereira da Silva
Diretor Social: Gustavo Godet Thomas

Presidente: Paulo Cesar Silveira de Toledo
Vice·Presidente: José Roberto Brunelli
1e Secretário: Estanislau Marka
.22 Secretário: Eduardo Ferreira da Silva
Diretor Social: Gustavo Godet Tomás

Projeto Gráfico:
NZ7 Comunicação e Propaganda
Fone: 4994-0717/444-1344 Fax: 4992-0170
Tiragem: 20.000 exemplares

o CONSEG NOTíCIAS é uma publicação ofi-
cial do Conselho Comunitário de Segurança
de 'P aville / Tamboré de Barueri

Editor: 8ráulio de Souza

Jornalista Responsável: Denise Martins

CONSEG Alphaville I Tamboré de Barueri
Pça. Oiapoque, 333 - Alphaville / Barueri
CEP: 06454-000
Fone: 7295-5400 - Fax: 7295-5092



Eu moro em
Alpbsville
porque ...
"... saímos da Castelo, ufa!
Entramos pela Rio Negro, ligamos
o reverso e começamos a entrar
no clima de Alpha: a tranqüilidade
das alamedas, crianças brincando
nas ruas muito longe da ameaça da
violência urbana, muito verde,
muitos pássaros, vida social e
muitos amigos. Esta "cidade" lúdi-
ce, alegre, discretamente ele-
gante, onde natureza e ecologia se
integram quebrando alguma dureza
eventual no conjunto, é também ao

CONSEGs da
Região Oeste
se reúnem em

Osasco

mesmo tempo
exuberante e

mágica.
Talvez,
que m
s a b e ,
tenha até
mesmo um

certo "quê"
de sensuali-

dade, que deli-
cadamente paira no

ar. Afinal, emoção não é coisa que
se explique, apenas se sente.
Problemas temos sim, mas, bem
menores que do resto do país.
Moro em Alphaville porque para
mim o melhor lugar do mundo é
aqui e agora."

*Maria Aparecida Petraroli é moradora da
Sociedade Alphaville Residencial Zero há 9
anos. Ela é professora e atualmente
também é a Diretora Social do condomínio.

No último dia 10 de
julho, em Osasco, foi
realizado o 11 Encontro
dos CONSEGs da Região Oeste. O evento contou
com a participação de autoridades, como os
Prefeitos de Osasco e de Pirapora de Bom Jesus e
com mais de 50 CONSEGs. O Conselho de
Segurança de Alphaville/Tamboré também esteve
presente por meio da Vereadora Maria Angela Faria
Lopes e da Assessora de Comunicação Denise
Martins. O Coordenador Geral dos CONSEGs de São
Paulo. Fábio Bonini Simões de Lima. discursou sobre
a importância da união entre as comunidades e as
a toridades. "Só com a união do povo com a polícia
será possível concretizar uma segurança eficaz. Ter

ecentos Consegs em todo o estado de São Paulo
ostra que essa união está dando certo e que con-

seguiremos atender os nossos objetivos". declarou.

Comunique-se
com o

CONSEG
via Internet
pelo e-mail:

consega/phatam@/in/ccom.br

Novo comando
para a PM

de Barueri

Assumiu o comando do 20°
Batalhão de Polícia Militar. o

TenCel José Ribeiro. Dia 24
de junho. às 10h no Jardim

São Pedro. em Barueri.

Assistência
mais rápida para
as emergências

A SACIE instalou um novo sistema de
monitoramento de alarmes para seus
associados - sem quaisquer custos para os
usuários. Trata-se de uma interligação
telefônica direta com a sua central de
segurança. que agilizará a assistência

em caso de necessidade. Mais infor-
mações podem ser obtidas na

sede. localizada na Praça
Oiapoque. 333. telefone

7295-5400.

ou solicite uma proposta pelo tel

PENSOU EM ADMINISTRAÇÃO COM SEGURANÇA NO SEU CONDOMÍNIO?
• Software próprio de controle de acesso - CONDOSYSTE
• Treinamentos profissionalizantes aos funcionários
• Departamento de supervisão com rádios NEXTEL
• Tradição e confiabilidade desde 1985

Administração
de Condomlnios



Alphaville pode ser o "carro-chefe"
em crimes contra o patrimôni
Para Delegado, a dificuldade está na escassez de pes$aaJ.

Faltam distritos policiais e uma Delegacia da Mulher

Vários são os fatores que
contribuem para o constante
aumento da violência nas cidades
brasileiras. Entre eles estão as
desigualdades sociais e o aumen-
to do desemprego. Segundo o Dr.
Josias, Delegado Adjunto de
Barueri, o problema está se agra-
vando porque os crimes contra a
vida e contra o patrimônio, que
são aqueles que afetam as
.pessoas de forma mais direta,
aumentaram no Estado todo e
por conseqüência, em Barueri
também.

"Nós estamos fazendo uma
pesquisa apurada, mas já preve-
mos que Alphaville pode ser o
"carro-chefe" nas ocorrências

Você Sabia
Em Alphaville ....
- há 20 agências bancá
- mais de 80 restaurant
- cerca de 200 indústria

... totalizando mais de
1300 empresas?

contra o patrimônio no mu icípio.
Se isso for confirmado te emos
de mudar nossa metodologia de
trabalho na região." Ele ress tou
que, embora o patrimônio sêia o
alvo, normalmente não há violên-
cia contra a pessoa, co o
acontece no resto de Barueri
caso do bairro de Engenho Novo,
onde o número de homicídios é
alto. Um outro problema são os
menores. "Nós não temos para
onde levá-Ios, a maioria não é da
região, sendo difícil encontrar
seus responsáveis, se é que
alguns os tem." Segundo a lei,
menores de 12 anos, não podem
constar em boletins de ocorrên-
cia ou serem transportados por

CIMEN-ALPHA

\Tiaturas policiais. "Esse excesso
de proteção pelas leis nos deixam
às vezes de mãos atadas."

Apesar do número de crimes
ter aumentado. ele define l3arueri
como um município prblilegiado liA
nossa principal dificuldade na
delegacia não é escassez de
material como em outrosmunicí-

ios. O princípalpróbiema enfren-
ta o é a falta de pessoal." Para
ele, se fo!;>sem. criados pelo
menos is ptltros distritos e
uma Dele ia de Oefesàda
Mulher (onde u Da pprceFl-
tagem de ocorrências po erram
ser resolvidas), ele poderia
atender melhor as ocorrências
mais graves em Barueri.

Diretoria do Conseg leva
reivindicações até o Prefeito Gil
A Diretoria do Conseg esteve visitando o Prefeito Gil
Arantes em seu gabinete para levar ao Prefeito reivindi-
cações feitas pela comunidade. Algumas são antigas como
um deslocaménto maior de homens da Guarda Civil
Municipal para atender Alphaville
e outras são mais atuais como o
problema das obras que a Via
Oeste realizará no entorno do
bairro. Assuntos como a ilumi-
nação dos pontos de ônibus, pedi-
dos de criação de uma associação
na área da Jubran e colocação de
lombadas na Alameda Ceci tam-
bém estiveram em pauta. Foi
entregue um ofício com todas as reivindicações listadas e
o Prefeito Gil prometeu analisá-Ias e tão logo apresentar
soluções para os problemas. Ele aproveitou para justificar
a colocação de semáforos em Alphaville, "preciso de mais
homens trabalhando em outras funções. O semáforo pode
perfeitamente fazer o serviço que vinha sendo feito pelos
Guardas Municipais."



Você sabe como funciona
o CONSEG da sua região?

~
o CONSEG (Con-

• ..0 selho Comunitá-
o p" u

rio de Seguran-
ça) Alphaville / Tamboré de Barueri
foi criado em 8 de setembro de
1997 com a iniciativa dos verea-
dores Mário Lopes e Maria Angela
Faria Lopes, ambos eleitos pelo
bairro.

No Estado de São Paulo
existem, ao todo, cerca de 900
CONSEGs, cuja função é fazer uma
"ponte" entre a comunidade e as
autoridades de segurança pública.
Eles. fazem contato diretamente
com as suas respectivas prefei-
turas municipais e respondem
à Coordenadoria Geral dos
CONSEGs, onde o Coordenador é o
Dr. Fábio Bonini Simões de Lima, na
Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo.

Durante as reuniões mensais do
CONSEG - Alphaville/Tamboré, que
são realizadas na sede da SACIE
(Sociedade Alphaville Centro Indus-
trial e Empresarial), são discutidos

co

os problemas levanta-
dos pelos presentes,
em sua maioria, re-
presentantes de enti-
dades como escolas,
residenciais, bancos
ou empresas.

O objetivo do
CONSEG é encontrar
caminhos para pro-
blemas levantados por
vários segmentos da
sociedade. As solici-
tações de pedidos e
ajuda às questões que
se referem à seguran-
ça são sempre ana-
lisadas, tanto quando
apresentadas pelas
Polícias Militar e Civil
quando pelos morado-
res ou entidades. Depois de ana-
lisadas, as solicitações são envia-
das às autoridades.

A sede da SACIE está localizada
na Praça Oiapoque, 333 e as
reuniões são realizadas sempre na

Sede da SACIE onde são realizadas as reuniões
mensais do Conselho de Alphaville/Tamboré

última quarta-feira do mês, às
18h. Mais informações com a
Assessora de Comunicação,
Denise Martins, no telefone:
7295-5400.

BERTOLETTI SECU
\ • Controle de acesso com imagem

• Circuito fechado de TV coletivo
• Sistema de alarme Perimetral

Asegurança é hoje, talvez, a
maior preocupação dos que
residem nas grandes cida-

des brasileiras, tendo em vista o
aumento crescente da violência

. nos centros urbanos, em todos
os seus segmentos sociais. Nós,
moradores da região de Alphaville
e Tamboré, bairros considerados
"ilhas" de tranqüilidade e organi-
zação social, também não es-
capamos desse lamentável cres-
cimento da criminalidade. Por
isso, objetivando a melhoria - ou a
manutenção desses mesmos
padrões de segurança - é que
nasceu o CONSEG Alphaville /

Tamboré. Seu objetivo é ser o elo
de ligação entre a
sociedade civil e
os órgãos públi-
cos encarrega-o
dos da segu-
rança, formulan-
do para. as autori-
dades todas as re-
clamações e aspi-
rações da comu-
nidade.

Mensalmente, pessoas inte-
ressadas na melhoria das condi-
ções de segurança, membros do
CONSEG e representantes das
associações de moradores e de

comerciantes da região, realizam
reuniões, apresentando os seus
problemas específicos de segu-
rança e as suas reivindicações de

maneira geral. Os planos para
resolução dessas ques-
tões, as ações ne-
cessárias dos órgãos
policiais, as deficiên-
cias materiais ou 10-
gísticas que dificul-
tam a otimização des-
sas ações e os meios
de resolvê-Ias são os

principais assuntos de pauta das
reuniões plenas mensais.



Atençãoear neiros I!!
Muitos adolescentes vêm criando o hábito de pedir carona na porta
dos residenciais ou .naport das escolas, principalmente do
Mackenzie e do Objetivo. E:.~sa atitude pode ser muito
perigosa e pese levar ocar neiro a um caminho muito
diferente daquele eSP€H'sdo. J:\.. esar de ainda não existir ~

~~~~-"'enhttm registro grave-de-iftcidentes com caroneiros
na Delegacia Municipal de Barueri, o Diretor de
Segurança da SACIE e Presidente do CONSEG,
Dr. Paulo Cesar Toledo alerta: "esse é um costume bas-
tante perigoso. Apesar do nosso bairro possuir uma
segurança maior, é necessário saber que essa sensação
de total tranqüilidade não pode refletir em um comporta-
mento descuidado." É melhor prevenir do que remediar!

Espaço do Trânsito
A Polícia Militar Rodoviária informa
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PRINCIPAIS CAUSAS
STATUS: o veículo deve sempre ser utilizado como

meio de transporte seguroe confortável,
existem oUtra~rriító'eiras de demonstrá-lo.

PODER: É Um~gàÍ1O achar q~e~~InP9der quando
se está atrás do volante, não arrisque sua
vida (edeoutros) apenas parademonstrã-lo.

ATRASO; Organize-se e'Pl"ogr~mémelhór ~eus
compromissos. ZJ :lF"~

DISTRAÇÃQ: No volantetoct"9 cuidado é p,ouco,
fique atento e ~Yite acidentes,

orar dentro do
rro pode não

Apesar dos constantes avisos da P HciaMnitar e da PolíciaCivif.
os casais continuam namorandoaooíte cleFltro dos carros,
principalmente na "Capelinha" da PraçaOiapoque e nQ!?
arredores do Msckenzie. Há v' rios reg.istros'de casais que
foram vítimas de diversos tipos de ViOlência, como .sexual ou
assaltos relâmpagos (as pessoéfs são levadsse obrigadas a

sacar dinheiro dos caixas eletrônicos) qUando estavam nesse
situação. "As pessoas se expõem a um r:isco desnecessário.
Encostam o carro em lugares desertos e e pouca lIumlnaçao e
isso facilita ainda mais a ação dos criminosos. A população tem
de se conscientizar que locais assim não são apropriados. O
risco é muito alto e não vale a pena", alerta o Delegado Adjunto
da Delegacia Municipal de Barueri, Dr. Josias.

Ocorrências registradas em Alphaville I Tamboré no 12 semestre
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• Trânsito

o maior número de ocorrências registrado é o de acidentes de trânsito, seguido
pelas ocorrências contra o patrimônio, que incluem, especialmente, os furtos e
roubos de carros nos bolsões e na Alameda Araguaia. Para Leonardo R. da
Cunha, gerente da SACIE "os roubos acontecem principalmente a casais que
ficam namorando dentro de carros e a transeuntes que sacam dinheiro nos bancos
e são perseguidos nas ruas."

.Ian

I!I! Auxilio Público 111Contra Pessoa

Seriedade
Competência

Compromisso

Abr Mai .Iun

o Contra Patrimônio

Calçada das Rosas, 50
Centro Comercial Alphaville

Barueri - São Paulo
Fone: 421-2121

Fax: 421-2929


