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A criação de novos
distritos em Barueri .

Mais uma vez a Secretaria da
Segurança Pública adia a cria-

ção de novos distritos
policiais em Barueri" ...

face a ausência de
recursos humanos e
materiais mínimos ne-
cessários"; Ora, todos
sabemos da carência

de serviços públicos em
todas as áreas e da

escassez de recursos do
Governo do Estado, o que não

justifica, entretanto, a inércia das ações
governamentais em setores onde sua
ação se torna imprescindível. É. esta, cer-
tamente, a situação da segurança pública
em Berueri, onde a criação de novos dis-
tritos e, eventualmente, de uma Delegacia
da Mulher se torna essencial, face o
grande número de ocorrências atendidas
em uma única Delegacia. Isso torna a
situação de atendimento à grande popu-
lação da região tão precária que motivou o
oferecimento, pela Prefeitura do Município,
ao Governo do Estado, de todos os recur-
sos materiais necessários para a
instalação desse novo organismo policial,
inclusive prédios, equipamentos e viaturas.

É evidente, pois, que a Secretaria da
Segurança deveria aproveitar essa oferta
de doação desses recursos para mate-
rializar a criação de mais um organismo
policial, nele aplicando seus recursos
escassos, inclusive mediante o remaneja-
mento de pessoal. Desde 1991 a comu-
nidade vem apontando a necessidade de
novos distritos, e de lá para cá a população
já triplicou, .agravando a situação. Se não
forem criados os novos distritos, nunca
receberemos pessoal para constituí-Ios.
Não dá para esperar o dia em que o Estado
terá abundância de recursos. Esperamos,
pois, que o bom senso prevaleça e o
Estado não venha a perder todos os
recursos materiais que lhe foram
oferecidos para a realização de um
serviço que lhe compete .
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Paulo Cesar S. de Toledo
Presidente do CONSEG

Mais de 3.000
assinaturas já
foram colhidas

Devido aos problemas de menores
envolvidos em crimes impunemente, dia
a dia divulgados pela irnprenss nacional,
o Conseg resolveu abraçar a campanha
para a redução da maioridade penal. No
mês de janeiro iniciou su,a campanha de
recolhimento de assinaturas para a
Campanha "Crime nãm tem idade.
Maioridade Penal aos 1~ anos!". Todos
os informativos do Conseg Notícias de
janeiro continham uma página avulsa
para assinaturas. O trabíalho deu resul-
tado e, até agora, em menos de um mês
de campanha, já foram recolhidas cerca
de 3.500 assinaturas.

A campanha, iniciada pelo Deputado
Campos Machado, abrange o país todo
e precisa de 1 milhão éle assinaturas
para ter caráter de Projeto de Iniciativa
Popular, ser votado pelos deputados e
senadores em Brasília e virar emenda
constitucional.

"Já recolhemos por vmlta de 300 mil
assinaturas vindas do país todo. O
estado que recolhe rnals é o de São
Paulo. Os prefeitos de cidades para qual
enviamos o abaixo assinado também
estão fazendo um borp trabalho no
recolhimento de assinaturas. A eaffl-----'!

panha recomeçou agora em janeiro e
tem previsão de acabar em 30 de abril.
Esperamos que até lá possamos reco-
lher as assinaturas que faltam", decla-
rou Luís Humberto Carriju, assessor de
imprensa da Campanha.

As pessoas que ainda não assinaram
a campanha e desejam fazê-Io, devem
entrar em contato com a Assessoria de
Comunicação do Conseg e pedir cópias
das folhas de assinaturas, que serão
enviadas gratuitamente.



Dificuldade em conseguir recurso
que a Delegacia de Barueri atue

d Guarda Municipal de
cmte. . a . l Ribeiro da Silva
Baruen, Mlgue

, oderes públicos locais
"Não adIanta os p Ihorar a segu-

em em mese preocupar d não colabora,
ranca, se o Est~ °to a Guarda

'd m conJun ,Atuan o e I" Militar estão fazen-" I e a po ICla ' eMUnlClpa tivo e ostenSIVO
do um trabalho preven d a recolher um

, ente ten e , f'risso, loglcam ' s O convênio 1-, o de preso ' " I emaior numer '/Guarda MUnlclpa ,
do entre a PrefeItura , irá colocar maIs

~~onseg de AIPhavi/le/;:~b~;/~gacia está abarrota::~d~
66 home~s na rua,; colocar os presos ~ acaba
justiça nao tem on de penas alterna~/vas, 'três
que liberá-Ios ou usar rever o municípIO de maIs ovo

O Estado tem que p J dim Silveira , Engenho N
b 'rros do ardistritos nos aI ,

d' Mutinga, ' ' Covas que Itapevl
e J3~ra; dito pelo G?vernador ~::/~arueri fica apenas

, 's dois distrItos, enqua
tere mal , 7"' I r. diDelegacIa "tu a" "agilizar o aten -
com um,a _o dos três distrItos /fIa d' para a Guarda

A crl,aça lacão, Não adianta pe /f sus eito e ir
men~o, a poeupo'ncia Militar agir, deter ;tas !zes com
MUniCIpal o 'e ficar esperando, m 4 u 5 horas=: a D:/~~a~~~temunhas por c~rcae~~o ; andamen-
a vltlm~, nto ieeo atrapalha ~~e T da polícia Militar
o aten 1mbe lho' da Guarda MUnlClpa e estão na dele-
to do tra a d' m estar na rua,

uanto po Ia "
porque enq de atendimento,
gacia à espera

Or. Paulo Viesi O
da única DeI '. elegado Titular

egac.a de Barueri
"O '

mun~cípio tem 200 mil '
maIs 120mil ttu: habItantes fixos e

, uantes ou '
mil habitantes pa ' seja, são 320

, ra apenascla fazer o ,uma delega-
S b atendlment' ,a ernos que u o poltclal,
ater:de bem nem ~o de(egac~'a não
MaIS dois distr't mIl habItantes,

_ nifica mais po/ ~s, para E!arueri sig-
, - m ' /Iclals mete 'r" aIs seguranca ' ,VIaturas,

de todas as e~tide ::ma metor agilidade
, segurança na re '- a es que cuidam da

:qu,1 na Delegacia Titular ~/ao, O plantão continuaria
Ezr~'}7 em Jardim Silveira e noO:a,outros dois distritos

ao entendi ate' a trro do Engenho 11/cri. - gora por - /vOvo
o ;%~f!desseE?distritos, visto ~~e na; cO,,!seguimos ~

10, a~ VIaturas e todo e ,a refeltura já doou
para o tu. o a ento.. materIal que é necessário

Autoridades do município dizem ser
bom desempenho da segurança loca
distritos policiais em Barueri

Um dos principais problemas
enfrentados pelos órgãos e enti-
dades que cuidam da segurança

no município de Barueri é ter somente
uma única delegacia de polícia para
atendimento policial. Esse é um assun-
to discutido em todas as reuniões do
Conseg,

A delegacia registrou, no ano passa-
do, 12 mil boletins de ocorrência. São
praticamente 35 boletins/dia.

"A nossa principal dificuldade na de-
legacia não é a escassez de material
como em outros municípios. O principal
problema enfrentado é a falta de pes-
soal. Se fossem criados pelo menos
outros dois distritos e uma Delegacia
de Defesa da Mulher (onde grande por-
centagem das ocorrências poderia ser
resolvida), poderíamos atender melhor
as ocorrências mais graves em Barueri.
Estamos no limite máximo", declara o
Delegado Assistente da Delegacia de
Barueri, Dr. Josias de Souza

No ano passado a Câmara de
Vereadores aprovou um convênio entre
a Prefeitura/Guarda Municipal e o
Conseg para a colocação de mais 66
guardas municipais atuando em
AlphavillefTamboré. Até esse convênio,
inédito no Brasil, está ameaçado de ter
resultados abaixo do esperado. Para o
Crnte. da Guarda Municipal, Capo
Miguel Ribeiro da Silva, o con-
vênio feito não terá muitos
resultados sem o suporte de
um novo distrito.



- uma Delegacia d.e
A criaçao de I' dos dois distri-

Defesa da ~ul~e;~n~:~ental, visto que
tos, tambem te dos boletins é dessa
uma grande par d Maria Angela

A Verea ora . dnatureza. ,., fez um pedido e
Faria Lopes tam?e~ Ia dessa delegacia

A • na crlaçao . ra
urqencra de importância pa. , ser de granque Ira ._

as mulheres da r.eglao. uatro pedidos
Já foram feitos ~egadOS com a

desde 1998, semp~e. dos recursos
. . . de "ausência ,. _justificativa .. mlnlmos ne

materiais
huma,n~s "e A estranheza é que a
cessa rIOs . . hou ofício para a
Prefeitur~ já enca~n urança Pública,
Secretaria de ão ~o prédio para f.un-
declarando a doaç os um distrito,

de pelo men .cionarnento . I de aporo
mate ria

mais todo ,o d a SSP entrar
necessário, so faltan °os O Vereador

sos human . , .com os recur o Secretario
esteve com

Mário Lopes lhá es Papaterra
M' '0 de Maga . d

Adjunto, a:1 Prefeitura am apara comunicar que a

doaria duas viat~r~s~ vizinhos já con-
Vários rnurucrp número de

. aumento no
seguiram um 'o caso de Cara-
distritos, como .e íoa que recente-

plCUI , mais
mente ganhou

di trito e umaum IS
Delegacia de Defesa
da Mulher e passou a
ser seccional.

Carlos Alberto Hipólito
Ferreira - 1Q Tenente

PM Cmt Int da 1@Cia.lPM

"O município de Barueri possui ape-
nas uma única delegacia, a qual tam-
bém atende aos municípios de Santana

de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus
fora do horário de expediente. Com o

aumento populacional e COnseqOente
aumento do número de Ocorrências, o Distrito

Policial de Barueri está sobrecarregado. Esse problema
afeta também a eficiência e a eficácia do trabalho da
Policia Militar no combate à Criminalidade, Uma vez que
uma viatura ao apresentar Ocorrência no distrito,
perde várias horas para registrar o fato, quando se
houvesse pelo menos mais dois distritos, as ocorrên-
cias seriam divididas entre os DPs e COnsequente_
mente as viaturas da PM não perderiam tanto tempo e
POderiam realizar o policiamento preventivo. Como é do
conhecimento de todos, a Policia Militar do município
tem carência de efetivo e viaturas e o aumento de dis-
tritos POliciais em Barueri seria uma alternativa para
minimizar essa carência. "

Barueri,
Prefeito de Macedo

Gilberto ntes
Gil Ara

. todas as .
investir d~ . e à cn- assa-

. em procurado ate a violencla abril do ano ~utros
'Baruerl ~íveis no com~ municípIO. E";,ública, entre cidade,

formas ~os em todo nos
s

de SegurançatoS policia~s n~eios eO-
minalida e .a Secretar: '5 noVOSdlstrl a populaçao, propor-
do, sollclte~talação de o~der oferecer equenteme~te, Barueri
itens, ~ Ino objetivO de p lilncia e cons 50S cidadaos. ta feita,
com o unlC bate a VIa a aOS nos cão conJun de
cientes d~~o;aior segur~: forma .~ a do co~::! cola-
cionar u I ro que seria particlpaça emo

s
uma e '0 desses

deixou. c a com a issO, oferec. Ina operaça 'va do

~~~~[e/r:":~~~~::;~í~~i~: :'::~::~:::adi~~~:S, c~~e~
boraçao n ssim que o a em cr/~: e do mesmo
distritoS;i/ de seg~~~;ç de sensiblll~~1cípiOS'. Mário Covas
secreta com a a anca noS m Governador ontam

en
-

indignado "falta de segu~m' oncio ao do o meu desaPnhece no
assunto. sendo enVI~g demonstran que não recObeneficiaS

ASSIm bro de 19 'São Paulo, do assim que ma popu-
em nove,: Governo dearceiro, deIXanprol de toda ~o de inse-
to com municipal um Pncretizem, em onstante estagOvernO não se ~o d hoje em cestes dIas ec;omo vivenD5
JaçãO



Supervisor de Segurança da
JTR Cargas Ltda., desconfiado
de roubo em sua empresa por

ter visto veículo estranho no
lado externo (Kadett branco),

comunicou o fato à Segurança da
SOCET em ronda. Este, para certi-

ficar-se do caso, procedeu à visita
noturna de rotina ao porteiro da empre-

sa que assinou o livro de visitas demonstrando
nervosismo (mais tarde soube-se que estava sob
a mira da arma de um dos assaltantes; eram em
número superior a 12 homens fortemente armados) .
O segurança da SOCET retirou-se normalmente e
dirigiu-se ao Posto policial do Tamboré (quase
em frente à empresa). Minutos depois a empresa
Ja estava cercada pela Polícia Militar, Guarda
Civil e SOCET. Todavia, os assaltantes já havi-
am deixado o local sem nada levar (certamente
pelo fato da visi ta do segurança da SOCET).
Deixa dentro da empresa dois caminhões
Mercedez roubados que seriam utilizados para
transporte do pretendido roubo. A operação con-
tou com o apoio do helicóptero da polícia
Militar. O gerente da empresa, que havia sido
levado como refém, foi libertado mais tarde sem
nada sofrer.

Data: 05/01/ O O
Horário: 12:26
Local: AI.
Arapoema, 94

Tentativa
frustrada de
roubo à empresa,
com prisão de um
assaltante.

A segurança da
SOCET, em ronda pela
AI.Pucurui, foi infor-
mada por um segurança
da Margraf Editora Indús-
tria Gráfica Ltda., que
a empresa estava sendo
assaltada. Imediatamente
foi acionado o "Alerta
Geral", assim como o des-
locamento das viaturas da
SOCET para o local. Na
tentativa de fuga, um dos
assaltantes foi capturado
pela segurança da Margraf.
Outros dois fugiram em uma
moto, sem nada levar. Em
seguida chegaram viaturas
da Polícia Militar, Polí-
cia Civil e Guarda Munici-
pal. O assaltante detido
foi conduzido à Delegacia
de Barueri.
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Data: 10/01/00
Horário: 22:55
Local: AI. Araguaia, 3387

Tentativa frustrada de roubo à
empresa por 12 homens.

Espaço do Trânsito
A Polícia Militar Rodoviária informa:

I EXCESSO DE VELOCIDADE I·..·..,
PRINCIPAIS CAUSAS

STATUS: o veículo deve sempre ser utilizado como
meio de transporte seguro e confortável,
existem outras maneiras de demonstrá-lo.

PODER: É um engano achar que tem poder quando
se está atrás do volante, não arrisque sua
vida (e de outros) apenas para demonstrá-lo.

ATRASO: Organize-se e programe melhor seus
compromissos.

DISTRAÇÃO: No volante todo cuidado é pouco,
fique atento e evite acidentes.

INFRAÇÕES
Em rodovias, vias de trânsito rápido e arteriais<,Até 20% I grave I R$ 117,24
Acima de 20% I gravíssima I R$ 527,58

Demais vias

Até 50% I arave I R$ 117,24
Acima de 50% I gravfssima I R:ii 527,58



Consulte esses sites
antes de viajar!

Comunique-se
com o

CONSE
@

ia Internet
& \

1 I ·'1Ae o e-mam
]7 "consegarphatam@lin

FIQUE LIGADO!!!!

Boletins de ocorrência
pela Internet

Já é possível lavrar os Boletins de
Ocorrência (8.0J, de forma rápida e
desburocratizada, diretamente pela
Internet, através do site da
Secretaria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo. Da mesma
forma, pesquisas sobre veículos rou-
bados, pessoas desaparecidas e
procuradas, e muitas outras infor-
mações de interesse podem ser
encontradas nesse site. É ótima e
útil, por exemplo, a página de infor-
mações sobre as rodovias estaduais,
sempre atualizada. A página sobre os
Consegs está em construção. •
Experimente navegar, vale a pena. O :
site é www.seouranca.sD.ooverno.br :••••••••• ~ •••••••• l-e 1'•••••••••••••
(seguranca com c, não com çJ.
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