


o combate ao
aumento da violência

Recente estatística do Ministério Público de
São Paulo informa que 94% dos menores que
nos últimos dozemeses foram acusados de rou-
bos nos cruzamentos das ruas de São Paulo
moram com a família, e ainda, que destes, 75%
tem casa própria.

Estes números derrubam o mito de que o
atual aumento da criminalidade é motivado pela
crise econômica e indicam que as causas que
levam tantos jovens à marginalidade devem ser
procuradas em outras motivações que não nas
necessidades materiais. E tanto isso é verdade

que grande parte dos furtos ou outros
atos ilegais ocorridos dentro dos

residenciais de Alphaville-Tamboré
foram certamente praticados por
jovens moradores desses resi-
denciais, não tendo necessidades
econômicas que justifiquem tais

atos. Da mesma forma, muitos
eventos criminosos praticados

"extra - muros" também têm a partici-
pação de jovens pertencentes a famílias de
posses, bastando lembrar recente roubo sofrido
por um empresário na saída de um dos bancos
de Alphaville,em que se verificou que os autores
do crime, presos logo após o assalto, eram três
jovens universitários, residentes em São Paulo,
um deles proprietário do carro importado
utilizado no assalto. Assim, como as medidas
necessárias para conter a violência são perti-
nentes à toda a sociedade, eis que têm origem
na própria estrutura familiar, aos órgãos de
segurança resta principalmente diminuir seus
efeitos mediante a otimização dos resultados
repressivos. Em nossa área, estamos .todos
procurando a melhoria dos equipamentos e do
pessoal da segurança patrimonial privada, bem
assim incrementando o relacionamento da co-
munidade com os órgãos públicos de segu-
rança, para que possam a Polícia Militar e a
Polícia Civil tornar cada dia mais eficiente a
repreeséo e prevenção.

A instalação do sistema de comunicação
direta entre os diversos integrantes da segu-
rança, denominado "alerta geral", tem se
mostrado um dos meios eficazesda melhoria da
segurança na região. E outras providências
serão tomadas. Desta forma, aumentando o
número das detenções, e melhorando a segu-
rança ostensiva, como já vem acontecendo,
poderemos, com o tempo, reverter o quadro
atual, trazendo novamente a tranqüilidade a
toda nossa população.

Paulo Toledo
Presidente do CONSEG

Confira os principais assuntos
discutidos na reuniãn" do Conseg--- .....a

Foi pedido que se coloque lombadas na Av. Ceci, ••
pelo Sr. Oswaldo da SOCETe pelo Sr. Eduardo do
Shopping Tamboré. O Conseg informou que o pedi- '
do já havia sido feito anteriormente em reunião
com o Prefeito e este informou que o local não
possui escolas, hospitais ou outras entidades que
justifiquem a colocação de tais lombadas.
Contudo, o Conseg reiterará o pedido

O Sr. Paulo César informou que o Engenheiro
Luis Vecchi - responsável pela área da Jubran - irá
além de conversar com os atuais proprietários
sobre a criação de uma associação para cuidar da
limpeza e da segurança da área, irá incluir, a
pardr de agora, uma taxa específica destinada à
contribuição dessa futura associação, para os
locatários novos.

O Sr. Domingues relatou sobre as ocorrências L
do mês. Continua grande o número de casos
contra o patrimônio. Os furtos de carros continu-
am, porém não mais nos bolsões onde têm
vigilância. Registramos um assassinato passional
por briga entre dois funcionários de uma empresa
e uma prisão em flagrante de um traficante. O Dr.
Josias relatou que as suas rondas tem abordado
constantemente os motoqueiros com garupa.

'"
Foi sugerido, pelo Capo Dorival, da Policia

Militar, que o Conseg elabore folhetos com dados
estatísticos e com avisos dos perigos de ficar
dentro do veículo em locais ermos, como tem ocor-
rido na área da Jubran, onde assaltos a casais são
rotineiros. A idéia é distribuí-tos durante a noite,
diretamente para as pessoas. O Conseg atenderá
o pedido a

O Capo Hipólito acrescentou que o resultado ••
das blitz que foram realizadas nas proximidades do
Colégio Mackenzie com a participação de 60
homens e 19 viaturas, foram 117 multas, além de
algumas apreensões de veículos. Segundo ele,
novas operações irão ocorrer.

O Sr. Roque Serra, Presidente do Conseg -
Itupeva, esteve presente na reunião e disse que os
Consegs têm que atingir as periferias e que com
esta participação acabam trazendo informações
às autoridades para agirem onde os crimes acon-
tecem. Em Itupeva, o Conseg faz palestras nas
escolas, para conscientização das crianças. O
Cmte. Miguel acrescentou que em Barueri já
existe um serviço específico da Prefeitura para
assistir aos bairros e escolas com palestras e
atendimento social.

••* essa reunião foi realizada na última quarta-feira de
setembro. visto que a de outubro acontece depois do
fechamento desta edição.

Participaram desta reunião os representantes das
seguintes entidades:

Conseg Itupeva. Colégio Mackenzie. Condomínio Cto.
Comercial Alphaville. Delegacia de Polícia de Barueri. Guarda
Civil Municipal, Lions Club, Polícia Militar. Residencial Zero.
Residencial Um, Residencial Tamboré Um. SACIE - Soe.
Alphaville Cto. lnd, Empresarial. SOCET - Soe. Cto. Empr.
Tamboré



Sistema de Segurança
Alerta Geral faz um ano

~_~ Alerta Geral con-
siste na implan-
tação de uma es-
tação fixa de rádio

:-_~ transceptor com
freqüência seletiva - somente
os rádios autorizados captam
as mensagens - em cada uma
das entidades participantes
do Conseg para imediata
comunicação de ocorrências
graves, mobilizando todos dos
corpos de segurança que
atuam no município.

O sistema foi criado em
setembro do ano passado e
ficou decidido que a SACIEco-
ordenaria a compra dos rá-
dios, que foram doados para

as entidades públicas partici-
pantes.

Atualmente participam do
Alerta Geral treze entidades:
SACIE (Soe. Alphaville Cto.
Ind. Empresarial), Residen-
ciais Alphaville Zero e Um,
SOCET(Soe. Cto. Empresarial
do Tambor-é), Sociedade Tam-
boré Residencial Um, Centro
Comercial de Alphaville, Shop-
ping Tamboré, SIA (Segurança
Inter-Alpha - Santana de Par-
naíbaJ, Polícia Militar, Polícia
Rodoviária, Polícia Civil, Guar-
da Civil Municipal e Corpo de
Bombeiros.

Na prática, o que acontece
é que se há alguma ocorrên-

Chamadas ALERTA GERAL
nos últimos três meses

Corpos achados no rio Tietê 03

Roubos/empresas/pessoas 13

Roubos/veículos/motos 16

Furtos 16

Acidentes de trênsito c/ vítima 23

Problemas de trênsito (socorro) 08

Incêndios 16

Perturbação da ordem 16

Atendimento à pessoa 10

Atitudes suspeitas 14

Seqüestros relêmpagos 08

Diversos 17

TOTALCHAMADAS 160

cia, como por exemplo um
roubo a banco, ela é passada
imediatamente via freqüência
de ondas de rádio e todas as
entidades participantes farão
um esforço conjunto para
"cercá-Ios" de modo que na
maioria das vezes, não será
possível a fuga.

"O que nós observamos é
que o Alerta Geral segura-
mente elevou o nível de segu-
rança na região. Todos os que
lidam com esse segmento
sentiram as mudanças. Mui-
tos roubos foram frustrados
em razão da velocidade na
comunicação", explica Oswal-
do Silva, gerente da SOCET.

O funcionério de uma empresa locali-
zada no Centro Comercial se dirigiu até
o banco Sudameris e retirou a importên-
cia de R$ 31 mil para o pagamento de
funcionérios. Quando estava retornando
à empresa, foi abordado por dois ho-
mens armados que levaram o dinheiro e
entraram em um Astra vermelho, onde
havia mais um homem dirigindo o carro.
Imediatamente a segurança do Centro
Comercial comunicou o fato a todas as
entidades de segurança pelo rédio do
Alerta Geral. A Polícia Militar Rodioviéria
o localizou na Castelo Branco e o seguiu
até a região do Rio Pequeno. Os
assaltantes foram presos jé na região
do Butantã por uma viatura da Rota. O
dinheiro foi recuperado e os marginais
trazidos para Alphaville para reconheci-
mento da vítima.

8ERTOLETTI SEC
• Controle de acesso com imagem
• Circuito fechado de TV coletivo
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TV Alphaville em parceria
com o Conseg, informa à

população sobre segurança

A TV Alphaville está apoiandoo Conseg
com reportagens referentes aos prob emas de
segurança da região. A primeira matéria que
foi ao ar mostrou como funciona o Conseg
(referente à capa do ConsegNotícias n01).
onde são realizadas as reuniões e como
fazer para participar. O presidem:e do
Conseg Alpaville-Tamboré Barueri. Paulo
Cesar Silveira de Toledo,concedeuencre-
vista explicando os motivos da criação
do Conselho. A reportagem apresencada
na semana passada teve como 1:eI8a o
problema do abandonoda área da bran
- entre o Tamboré e Alphaville. onde o
responsável pela área, o engenheiro 'z

. Vecchi, prometeu que tomará providên-
cias para que seja feita a criação de uma
associação que
se responsabi-
lize pela lim-
peza e a segu-
rança do local.
O TJ-Alpha pas-
sa de 28 a sá-
bado às 14h,
19h e 23h.

Eu moro em
Alphaville
porque ...

Ar qui. eu tenho um contato

menor com a natureza.

Gosto de morar aqui

porque é seguro, tranqüilo e

limpo. É bom para as crianças

porque elas têm liberdade. Todos

colegas de escola do meu filho

também moram aqui e a convivência é

diária. Nos dias de hoje ninguém mais está se-

guro, e o que eu quero para a minha família é

apenas paz. Por isso moro em Alphaville. "

Carla Brunelli, 32.
mora em Alphaville há seis anos.



Cuidados na contratação
de empregadosr:

,. r ..) \ ~ Atenção: muitas das ocorrências contra o
Ç)) patrimônio que têm sido registradas nas

Delegacias de Polícia da região de Alphaville,
Tamboré, têm como agentes pessoas que

foram contratadas para trabalhar em empre-
/-->LWL.>...UJu- sas, indústrias ou residências. Na hora de

admitir os empregados para servir você,
sua família, sua empresa ou sua indústria, procure
a administração do seu condomínioou residencial,
muitas delas oferecem serviços de ajuda nesse
sentido, entre elas as dos Residenciais Zero e
Cinco. "Nós temos a preocupação de verificar quem
entra nos residenciais para prestar serviço aos
moradores, visto que uma contratação de alguém
erroneamente poderá colocarem perigo todo
Residencial",adverte José Roberto Brunelli.
presidente do ResidencialZero. Se a sua
administração não dispuser desses
serviços, solicite ao candidato um atesta-
do de antecedentes. Mais informações na
SACIEpelo telefone 7295-5400.

Alcoolismo, além de um problema social,
também um problema de segurança

Responda a essas perguntas:
1)Já tentou parar de beber por
uma semana [ou mais), sem con-
seguir atingir o seu objetivo?
2) Ressente-se com os conselhos
dos outros que tentam fazê-Io
parar de beber? 3) Já tentou con-
trolar sua tendência de beber
demais, trocando uma bebida
alcoólica por outra? 4) Tomou
algum trago pela manhã nos últi-
mos doze meses? 5) Inveja as
pessoas que podem beber sem
criar problemas? 6) Seu problema
de bebida vem se tornando cada
vez mais sério nos últimos doze
meses? 7) A bebida já criou pro-
blemas em seu lar? 8) Nas reu-
niões sociais onde as bebidas são
limitadas, você tenta conseguir
doses extras? 9)Apesar de prova
em contrário, você continua afir-
mando que bebe quando quer e
pára quando quer? 1m Faltou ao
serviço, durante os últimos doze
meses, por causa da bebida? 11)
Já experimentou alguma vez

"apagamento" durante uma bebe-
deira? 12) Já pensou alguma vez
que poderia aproveitar muito mais
a vida, se não bebesse?

Se você respondeu sim a pelo
menos quatro dessas perguntas,
ou conhece alguém que se encaixa
em respostas positivas, saiba que
em Alphaville existe uma sede do
A.A - Alcoólicos Anônimos, que é
uma irmandade de homens e mu-
lheres, portadores do alcoolismo,
contando hoje com mais de 2 mi-
lhões de membros em todo o mun-
do, que compartilham entre si suas
experiências, a fim de resolver seu
problema comum e ajudar outros a
se recuperarem do alcoolismo.

Problemas com bebidas alcóoli-
cas chegam a se estender até a
segurança das pessoas. Recentes
estatísticas mostram que mais de
70% dos acidentes de trânsito
são causados por pessoas que tin-
ham enjerido doses dessas bebi-
das. Pesquisas advertem que, se
consumido mais de dois chopp, já

acontece uma deturpação do
senso de velocidade e de espaço.
Se o motorista for flagrado dirigin-
do com mais de O,6g de álcool
[equivalente a 2 chopes) no sangue
terá registrado em seu prontuário
7 pontos, por ser considerada
infração gravíssima, além de
desembolsar R$ 518,00.

Aqui em Alphaville está sendo
fundado também o Narcóticos Anô-
nimos, que visa reunir pessoas que
têm problemas com drogas de
todas as espécies. "As pessoas que
tem esse tipo de problema, co-
meçaram a ir às reuniões do A.A e
nós sentimos a necessidade de criar
um serviço específico para elas.",
esclarece um dos coordenadores.

As reuniões em Alphaville são
realizadas na sede da Alphavida,
na Av. Alphaville, nO 5700, na
Capela ao lado da Igreja 80m
Pastor.

Mais informações pelos tele-
fones 227-5601, 228-3804 ou
pelo fax: 228-6398.

SI

• Atendimento 24 horas
• Suporte e Auto Gestão
• Taxa Administrativa Fixa
• Departamento Jurídico Próprio
• Sistema Exclusivo de Controle

e Redução de Despesas
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o que leva jovens que
moram em casas confortáveis,
estudam em boas escolas, têm
boa educação e tudo o que
querem, a depredar. roubar e
até matar?

':4 educação não criou uma
ética de respeito ao ser hu-
mano", diz o Psiquiatra lçami
Tiba. Se os pais não estabele-
cem limites e prioridades para
as crianças, não criam condi-
ções para que o filho seja ético.
Essa educação equivocada aca-
ba provocando atos de vandalis-
mo. A violência vai num cres-
cendo, por isso, o ideal é brecá-
los logo. A velha tática de cor-
tar o mal pela raiz, funciona.
Pois se é para cortar pela raiz,
a Diretoria do Zero resolveu
passar essa informação aos
pais, para que eles conversan-
do com seus filhos, discutam os
problemas que hoje aqui existem.

Telefones úteis

Por que jovens dos nossos
residenciais, entram em casas
que estão desabitadas para
fumar e fazer uso de droga?

Por que jovens do Zero,
mais uma vez tentam atear foto
no quiosque da quadra?

Por que jovens dos nossos
residenciais insistem em dirigir
sem habilitação?

Por que jovens do Zero
aproveitam-se do fato dos ban-
heiros da quadra de squash
estarem abertos, para lá
deixarem preservativos, as pa-
redes vergonhosamente rabis-
cadas com fezes e quebrarem o
chuveiro e o domus, na neces-
sidade agressiva de mostrarem
que lá estiveram?

Por que nossos jovens
desrespeitam os professores
das quadras de esporte e ofen-
dem a professora de ginástica
do residencial?

Por que na festa de Hallowem
{que se aproxima}, têm a neces-
sidade de levar as gostosuras é
travessuras até às últimas con-
seqüências, colocando chicletes
nas fechaduras, arranhando
carros, portas e maçanetas?

E preciso um resgate ur-
gente da cidadania. Por en-
quento as únicas saídas são
o exemplo e o diálogo.
Começarmos a nos
preocupar em
formar cidadãos
que saibam que
têm direitos e
deveres.

Juntos Dire-
toria, Segurança e
Pais, temos um
desafio: vencer essa
guerra!

Maria Aparecida Petrarolli
Diretora Social do Residencial Zero

Estatística de Ocorrências Registradas em AlphavillelTamboré até agosto/99

wAuxílio Publico • Contra Pessoa

Você Sabia que em
Alphaville e lamboré ....
... trabalham aproximadamente 430 homens

segurança privada das associações comu-

nitárias, distribuídos entre a SACIE, SOC

Residencial Zero, Residencial 1, Residencíal

Centro Comercial e Shopping Tamboré, utiliz

mais de 50 viaturas, entre veículos e motos.
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