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Convênio entre a Prefeitura e o Conseg
A reunião comemorativa para assinatura do convênio
entre a Prefeitura/Guarda Municipal e o Conseg foi adia-
da. O Sr. Leonardo informou que o Prefeito Gil acha me-
lhor fazê-Ia quando os guardas municipais já estiverem
prontos para atuar, o que deve acontecer possivelmente
no início de abril. O Sr. Eduardo questionou se mais enti-
dades, que ainda não estão no convênio, podem entrar. O
Sr. Leonardo disse que sim, que está tudo aberto à
negociação e o objetivo é melhorar cada vez mais o con-
vênio.

Confira os principais assun-
tos discutidos na reuniáo* do

Conseg

Segurança on line
O Sr. Leonardo fez uma explanação sobre o projeto de
segurança on tine que está sendo implantado em
Alphaville, onde a população poderá acionar a segurança
através de um aparelho de rádio Nextel, que será insta-
lado, entre outros locais, nos pontos de ônibus.
Apertando o botão, o cidadão irá se comunicar com a
sala da segurança e pedir ajuda nas mais diversas neces-
sidades dele. No total, serão 30 pontos.

Campanha da Maioridade Penal
O Sr. Paulo Cesar relatou que o Conseg recebeu cerca de
5 mil assinaturas, sendo que a repercussão do informa-
tivo foi muito boa e que muitas cartas e e-mails vieram
de vários Consegs. Ele relatou também que o Dep.
Campos Machado enviou um ofício para o Secretário de
Sego Pública apoiando o pedido de criação dos distritos.

Criação dos Distritos Policiais
O vereador Mário Lopes disse que houve 3 reuniões com
o Secretário Adjunto, Dr. Papaterra Limonge e que ficou
surpreso quando o Conseg recebeu, três dias depois da
última reunião, uma resposta negativa da SSP para a
criação dos novos distritos. O Sr. Brunelli disse que foi
um absurdo mandar a seccional para Carapicuíba. O Cmte
Miguel declarou que é de grande utilidade todos os
esforços para melhorar a segurança em Barueri mas que
não adianta aprimorarmos tudo se a delegacia continuar
como está. "Vamos arrebatar um maior número de
marginais e aí tudo vai parar quando chegarmos à
Delegacia. O Prefeito Gil deu todo o material para criar a
seccional aqui. Em Carapicuíba eles desativaram um
distrito e a seccional foi colocada em um lugar precário."

Assaltos na AI. Piracema
O Sr. Eduardo disse que estão começando a aparecer
relatos de assaltos a carros que ficam no congestiona-
mento na Alameda Piracema e está preocupado com o
término de horário de verão, pois irá escurecer mais
cedo, facilitando os assaltos. O Sr. Oswaldo completou
que a AI. Piracema é um caos todo dia e que é necessária
a ajuda da PM ou da GCM. O Sr. Brunelli disse que a
situação é terrível. "Quem vai da rotatória até
Carapicuíba não passa", declarou. O Sr. Gustavo acres-
centou que o problema acontece desde a avenida que
vem de Carapicuíba: "Lá tem um semáforo que é muito
difícil, muito lerdo."

Correspondências
Foi lida a carta remetida ao CONSEG pela empresa JTR
Cargas LTDA fazendo algumas ressalvas a respeito da
matéria "Tentativa frustrada de roubo à empresa por 12
homens", publicada no último informativo do CONSEG.
Foram lidos também os diversos e-mails e corres-
pondências enviados por vários Consegs de todo o
Estado de São Paulo.



Modernização dos Si:
Sistema

de comunicação
inédito fará a população ter

contato imediato com a Segurança

A SACIE irá implantar, a partir do mês que vem o
Sistema de Segurança On Line. O projeto conta com 30

terminais equipados com tecnologia de comunicação
Nextel, permitindo aos moradores e freqüentadores de

Alphaville e Tamboré, em caso de urgência, se comunicar com
a segurança.

Os terminais serão colocados em distâncias aproximadas
de 300 metros. O design do gabinete que abrigará os tele-
fones foi desenvolvido pela própria SACIE. Com esse sistema
o tempo de acionamento da segurança no caso de emergên-
cia vai ser muito menor e o sistema de repressão vai pas-

sar a ter mais eficiência.
Esse sistema de comunicação é

pioneiro em áreas urbanas e é
viável em Alphaville porque a
presença ostensiva da
segurança pode coibir o
trote e o vandalis-

mo.

Um converuo feito entre o Sr. Prefeito de Barueri,
Gilberto Macedo Gil Arantes e o Conseg, criou um grupo de 66

homens da Guarda Civil Municipal, que estão sendo especial-
mente treinados e equipados para atuar exclusivamente em

Alphaville e Tamboré. Este contingente, dentro dos limites legais de
suas atribuições, dará todo apoio, a partir de abril, à Polícia Militar e
Civil aqui destacada. Esses guardas municipais, que serão equipados
com novas viaturas, trabalharão em locais estratégicos previamente
designados pelas associações comunitárias que irão financiar parcial-
mente os salários desses homens.

O convênio será assinado com a Prefeitura no próximo mês e então
será constituída uma comissão composta do Comandante da Guarda
Civil e de dois representantes das associações comunitárias

integrantes do
Conseg para

Horário Total de Efetivo controlar e fis-
calizar os ter-
mos desse
contrato.

Posto
1 Andrômeda x Alphaville

2 Saída p/Interior

3 Saída p/ Capital

Araguaia x Tamboré

5 Mackenzie

6 Ceci· Imperial

Araguaia· Mutinga
. gTamboré

São incríveis as novas tecnologias
que estão sendo adotadas em
todos os campos da atividade

humana. No que diz respeito à segu-
rança, as necessidades atuais

forçam a atualização dos equipa-
mentos atualmente utilizados, de
tal forma que ano passado, no
Brasil, os investimentos particu-
lares em segurança ultrapas-
saram os próprios investimentos do setor
público.

Em nossa região, os setores de segu-
rança das entidades privadas estão procu-
rando a utilização de novos equipamentos e
sistemas para aumentar sua eficiência e

também diminuir seus custos. Entre outras
providências, podemos citar a implantação, em

breve tempo, pela SACIE, de um sistema de
comunicação direta on line com a segurança, re-

presentado por diversos terminais que serão
instalados em lugares estratégicos de Alphaville,

permitindo a imediata comunicação com a base da
segurança e também com os patrulheiros do setor, que

estarão todos ligados por um novo sistema de telefonia
celular e de rádio.

Como outros exemplos, podemos citar o
Alphaville Residencial O, que recente-

mente instalou um excelente sis-
tema de alarmes e câmeras

de vídeo em seu en-
torno, permitindo

uma fiscaliza-
ção cons-
tante de
todos
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utilizandlJ
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garantir I
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A partir de abril:
66 homens a mais em

AlphavillelTamboré
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instalada na rotatória cen
segurança nos caixas eletrô

Há dois anos, foi implantado (
permitem a visualização da tctt

horas por dia. As câmeras poss
nitidez total à noite. Além disso,
acionamento de alarme à distânc
dentro dos estabelecimentos.
O monitoramento é realizado nu
Alerta Geral do Conseg. A central
Civil, Guarda Municipal, Corpo de
da com as centrais de segurança
à SACIE (Soe. Alpha. Cto. Ind.
Alphaville. O Shopping também c
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o mais moderno
condomínio da América

Latina está em Alphaville

s e Segurança
os pontos críticos. O Centro Comercial
Alphaville implantou um novo sistema de
patrulhamento interno, e está utilizando
câmeras de vídeo para a fiscalização
dos gradis. Da mesma forma, o
Shopping Tamboré está utilizando
um sistema de alarme individual
em todas as lojas, permitindo
que quaisquer eventos sejam
notificados sem alarde à segu-

rança, e sem o conhecimento dos
infratores. Estuda-se ainda, em empresas
aqui sediadas e órgãos comunitários de
Alphaville e Tamboré, até mesmo a futura
utilização de helicópteros que com câmeras
potentes, inclusive de visão noturna,
poderão monitorar a perseguição de even-
tuais veículos utilizados em assaltos na
região. Esses equipamentos, aliados ao
sistema Alerta Geral e ao aumento do efe-
tivo policial, inclusive da Guarda Civil
Municipal de Barueri, que passará, a partir
do próximo mês de abril, a alocar novas
viaturas e policiais na região, permitirão a
integração de forma rápida e segura de

todos os organismos públicos e
privados de segurança

da região.
A segurança deverá

ganhar mais eficiência
com a implantação de

todos os sistemas
previstos e as

fugas de crimi-
nosos serão

mais difíceis.

-dades em
boré estão
odernos

ing Tamboré investe
urança e amplia sistema

cuito Fechado de TV

talou mais duas novas câmeras de CFfV
a área externa do Shopping: uma delas foi
ai do estacionamento e a outra reforçou a
coso
CFfV, com equipamentos de última geração que
dade da área ocupada pelo Shopping Tamboré, 24
em um sofisticado dispositivo de íris que permite
odas as lojas do shopping possuem dispositivo de
, que adverte da presença de pessoas inoportunas

a central de segurança integrada ao Sistema de
ispõe de linha exclusiva com a Polícia Militar, Polícia
mbeiros, Polícia Rodoviária, além de estar conecta-
s Residenciais O e 1 , à SOCET (SoC. Emp. Tamborél,
pJ, SIA (SoC. InteralphaJ e Centro Comercial de

ta, juntamente com a loja Carrefour, com o moni-
toramento por helicóptero.
Segundo o gerente de operações do
Tamboré, Eduardo Pereira da Silva, a
implantação dos dois novos pontos
facilitará a atuação dos seguranças
em pontos de maior risco, como no
caso de caixas eletrônicos. Até o
final do semestre, serão insta-
ladas mais 4 câmeras adi-
cionais nos acessos e saí-
das de veículos do
estacionamento.

O Residencial Zero inaugurou uma moderna cen-
tral de monitoramento de segurança. Agora toda a área

externa nos arredores do condomínio será supervisionada
por 30 câmeras, que gravarão por 24hs toda movimen-

tação, e 25 refletores para uso noturno cobrindo toda a
área de 6.000m2. No total foram gastos mais de 47.000m
de cabos e fios para fazer a ligação com a central, instalada
na administração do residencial. O Presidente do Residencial,

José Roberto Bru-
nelli, comemora:
"agora somos um
dos residenciais
mais seguros
da região".

Alerta Geral:
exemplo de comunicação

e segurança

O Alerta Geral é um sistema de implantação de
uma estação fixa de rádio transceptor com freqüên-

cia seletiva - somente os rádios autorizados captam as
mensagens - em cada uma das entidades participantes

do CONSEG para imediata comunicação de ocorrências
graves, mobilizando todos os corpos de segurança que
atuam no município.

Na prática, o que acontece é que se há alguma ocorrên-
cia, como por exemplo um roubo a banco, ela é passada ime-
diatamente 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 elevou
o nível de segurança na região. Todos os que lidam

com esse segmento sentiram as mudanças.
Muitos roubos foram frustrados em razão

da velocidade na comunicação", explica
Oswaldo Silva, gerente da SOCET.



c ia o pela SSP vai combater crimes
de preconceito sexual e racista

Governo Estadual divulgou, nIJ
último dia 9 de- março, a criação
de um grupo especial para com-

bater crimes de intolerância em São
Paulo, batizado como Gradi (Grupo de
Repressão e Análise aos Delitos de
Intorêrâncial, que terá como primeiro
objetivo catalogar e analisar a situação
de indivíduos e grupos que cometem
crimes relacionados com racismo e pre-

conceito sexual ou religioso.
D Gradi será for-
mado inicialmen-

te por 12 poli-
ciais e fun-

cionará co-
mo uma
espécie
de "cen-
tral de in-
teligên-
cia", atu-
ando no le-

vantamen-

to de informações e na coordenação
de investigações feitas pelos DPs
(Distritos Policiaisl.

A criação do Gradi foi anunciada pelo
secretário estadual da Segurança
Pública, Marco Vinicio Petrelluzzi. Segun-
do ele, o Gradi também vai fazer investi-
gações eletrônicas na Internet para de-
tectar sites como o da Frente Anticaos,
que fazia campanha na rede mundial de
computadores contra homossexuais.

Petrelluzzi afirmou que o número
de casos de intolerância no Estado é
pouco representativo e que não
existe um tipo de crime que des-
ponte nos balanços de violência da
secretaria. "Não temos nenhuma
explosão de intolerância em nenhuma
área especial, mas temos hoje in-
formações da existência de vários
grupos que pregam esse tipo de
ação. A idéia de criar esse grupo é
justamente para catalogar e analisar
a ação desse segmento e aumentar

a capacidade de prevenção
desses crimes", disse o se-
cretário.

Segundo Petrelluzzi, a
criação era uma idéia anti-
ga, mas "que só pôde ser
viabilizada agora". O Gradi

será diretamente subordi-
nado ao gabinete da Secretaria de
Segurança Pública.

A Polícia Paulista e os
crimes de intolerância

Infelizmente alguns setores da so-
ciedade civil, minoritários, por sorte, qualifi-
cam-se por não serem tolerantes com
relação à questões de credo, raça, religião,
preferência sexual ou qualquer outra ideolo-
gia ou identidade. Pior, para marcarem suas
posições esses indivíduos intolerantes agem
de modo cruel, violento e ignorante, chegan-
do muitas vezes a matar em nome desta
intolerância, como ocorreu recentemente
na Praça da República na capital.

A proposta do GRADI não é apenas
reprimir os crimes motivados por ódio, mas
criar toda uma inteligência para monitorar e
estabelecer conexões entre vários grupos,
que podem ser neonazistas, racistas,
homofóbicos, torcedores fanáticos de fute-
bolou qualquer outro rótulo que esses gru-
pos possam adquirir.

Por contar com uma estrutura enxuta e
especializada, o Grupo, pode ser considera-
do uma evolução da antiga Delegacia de
Crimes Raciais. Seu poder de intervenção e
ação em outros setores de ambas as polí-
cias proporciona mobilidade e agilidade para
uma atuação preventiva abrangente contra
os crimes de intolerância. Segundo o Se-
cretário, "os policiais civis e militares com-
ponentes do Grupo devem coordenar todas
as informações e a inteligência sobre deli-
tos de intolerância, em seguida, atuar de
forma coordenada com os demais órgãos
policiais na repressão a esses eventos".

Com certeza, este avanço da atuação
policial na questão da intolerância será aco-
lhido na sociedade da maneira mais positiva,
envolvendo nesta questão não somente o
aparato policial, mas também todos os
membros da sociedade, principalmente
aqueles dignos, benignos e que efetivamente
orgulham o nosso país.

FÁBIO BONINI SIMÕES DE LIMA
Coordenador Estadual dos CONSEGs
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artlclpação da Comunidade é fundamental
para a realização do Policiamento Comunitário

por Capo Dorival, Cmte. da 1ª Cia. de PM de Barueri

sempre se atua- úteis, porém ainda falta uma maior
lizando para aten- participação dos moradores nas
der às necessi- decisões e soluções para uma melho-
dades da socie- ra deste tipo de policiamento.
da de no que se Raras vezes um morador não liga-
refere à segurança do ao sistema de segurança partici-
e ao atendimento pa das reuniões relacionadas ao poli-

ciamento.
Também foi verificado pelos polici-

ais que as pessoas raramente os
procuram para conversar ou passar
alguma informação sobre o residen-
cial, parecendo que haver receio da
polícia.

Precisamos mudar isso, os
moradores precisam participar mais
das reuniões, se aproximar dos poli-
ciais, conversar, sugerir, falar onde
está o problema, quais os horários
em que eles ocorrem e só assim o
policiamento comunitário terá pleno
êxito. Até agora a PM vem fazendo a
sua parte e está faltando a comu-
nidade passar a participar mais.

Sem ajuda da comunidade,
o sistema de Policiamento
Comunitário não poderá se
desenvolver e atingir sua

capacidade máxima de atuação

Já se vai longe
aquele tempo
em que a po-

pulação achava que
estava no lado
oposto ao da Polícia
Militar. Atualmente
existe uma preocupação muito
grande com a qualidade da prestação
de serviço executada pelo policial
quanto ao atendimento de uma ocor-
rência ou quanto à solicitação de um
cidadão.

A Secretaria de Segurança PÚ-
blica através dos órgãos da Polícia
Militar vem investindo muito na for-
mação e reciclagem dos policiais. O
pensamento baseado nos Direitos
Humanos, práticas de Polícia
Comunitária e curso de "Gestão pela
Qualidade na Prestação de Serviço
Policial" são partes de uma realidade
existente na PM.

A Polícia está preocupada e está

ao público.
Recentemente implantamos o

Policiamento Comunitário nos resi-
denciais de Alphaville. Selecionamos
os PMs que mais se adaptaram
àquele tipo de serviço e foi ministra-
do um treinamento com noções
sobre policiamento comunitário e
como atuar no interior dos residenci-
ais. Contudo, infelizmente verifi-
camos uma certa falta de reciproci-
dade por parte da população.

Passados mais de quatro meses
da implantação, verificamos que a
comunidade aceitou o bem o serviço
8 que os policiais se adaptaram pois
estão se sentindo mais valorizados e

Campanha da maioridade já tem m

Acampanha da maioridade já
recebeu cerca de 400 mil

assinaturas. Segundo o coorde-
nador da Campanha, Ricardo
Rezende, esse número vai
aumentar, visto que muitas
entidades estarão deixando
para entregar as suas listas
quando a campanha estiver na
sua fase final. "O que mais me
impressionou foi o grande
número de assinaturas vindas
do Tocantins, Acre e Amazonas.

Temos recebido gra
interior do Estado
também."

A Campanha aca
de abril. O Conseg J
mil assinaturas.

Para adquirir as
recolhimento de a
basta entrar em con
Assessora de Comu
Conseg de Alphavill
Denise Martins, no
7295-5400.

Fev

Estatística de Ocorrências
em AlphavillelTamboré de
janeiro e fevereiro de 2000.
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