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Mais 203 homens
para aGeM de Barueri
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As entidades particulares associadas
deste CONSEG/ conscientes da ne-
cessidade de manutenção e
otimização das condições de sequ-

rança da nossa comunidade/ nos últimos
tempos adquiriram novos equipamentos e au-
montaram seus efetivos/ adequando-se-des-
ta forma às necessidades originadas do au-
mento populacional e de seus reflexos soci-
ais. Este CONSEG / por outro lado/ no
exercício de suas atividades/ colocou como,
prioridade a melhoria do sistema de repres-
são ao crime/ solicitando aos órgãos públi-
cos com poder de policia melhor atendi-
mento à nossa região/ obtendo/ com isso/
resposta satisfatória tanto da Policia Militar
e da Policia Civil quanto da Guarda Munici-
pal de Barueri, obviamente dentro das limi-
tações orçamentárias e operacionais de cada
órgão.

Agora/ instalados novos alarmes/ cârneras,
sistemas de comunicação e outros dispositi-
vos/ bem assim admitidos e treinados novos
homens/ tanto pelas entidades privadas de
segurança como pela Guarda Civl'lMunici-
pal de Barueri, acreditamos completada a
primeira e prioritária etapa de nosso traba-
lho. Consequentemente. acreditamos que po-
deremos direcionar nossos esforços no trato
das causas que dão origem à violência e à
criminalidade que continuam a viceiat; como
fatores inerentes à natureza humana e con-
seqüências das mazelas da nossa sociedade

Neste novo plano de trabalho/ procura-
remos agir não só no plano policial mas
também na área social procuraremos ob-
ter segurança eliminando o mal pela
raiz/ evitando a [ormaçâo de novos
criminosos para que depois não te-
nhamos de retirá-Ios do convívio da
sociedade. É uma tarefa imensa/ de
responsabilidade do Estado e da
própria sociedade como um todo/
porém acreditamos que qualquer
trabalho direcionado nesse sentido
produzirá seus frutos. Uma única cri-
ança que seja desviada de um cami-
nho que poderá levá-Ia ao crime e à
droga/ ou um acidente de trânsito evi-
tado em razão da orientação prévia dada
a um motorista/ por exemplo/ [á recompen-

sará o trabalho realizado.
Ressalte-se que o complexo de A/phaville

- Tamboré constitui um modelo urbano único
no Brasil pois somos uma comunidade or-
ganizada/ formada por um grupo de associ-
ações com grande poder de mobitizoção. com
condições de influir na formatação da nossa
sociedade/ inclusive criando novos parâmetros
de conduta social. Daí o nosso apelo/ para
que as associações de moradores/ clubes de
serviços e demais integrantes deste Conseq,
tragam suas sugestões e planos para que
todos nós/ [untos. formatemos uma novo pia-
no de ação/ que ao lado do trabalho de
colaboração para obtenção de um serviço
policial ostensivo e repressivo cada vez mais
eficiente para manutenção da ordem pública
e prevenção da criminalidade. incluirá uma
atividade de caráter social objetivando a re-
solução/ na origem/ dos problemas por nós
enfrentados na área da segurança. E assim
estaremos cumprindo nosso dever em sua
amplitude. Este é o nosso apelo/ que com a
colaboração de todos poderá tornar este con-
vite uma meta de trabalho para os próximos
anos.

PAULO CESAR SILVEIRA DE TOLEDO
Presidente do Conseg

Alphaville - Tamboré de 8arueri

Novo
Delegado

Assistente em
Barueri

O Delegado Josias Teixeira, está de licença. Ele partici-
pará das eleições nesse ano como candidato a verea-
dor. Quem ocupará o seu lugar no auxílio ao Dele-
gado Titular, Dr. Paulo Viesi, é o Dr. Marcelo Prado.
Ele está na delegacia há 3 anos e antes ocupava o

lugar de Delegado no Plantão. "Procurarei fazer
o melhor possível para substituir o Dr. Josias.

no que for possível estarei à disposição
do Conseg para ajudar Alphaville

na questão da segurança",
disse ele.



Em solenidade realizada na último dia 05
de maio, na sede da corporação, um
grupo de 203 GCMs esteve recebendo

seus certificados de conclusão de treinamen-
to, ingressando na Guarda Civil Municipal de
Barueri. O evento contou com as presenças
do prefeito Gil Arantes, do Deputado Fede-
ral Rubens Furlan, do presidente da Câmara
Municipal, Clarindo da Silva Filho, além do
comandante da GCMB, da maioria dos ve-
readores da cidade, de comandantes de ou-

tras corporações, do Delegado Titular, Dr. Paulo
Viesi, do sub-comandante do 20° BPM, Major Luiz
Antônio Diniz deAlmeida, da promotora de justi-
ça, Dra. Solange da Silveira, do presidente das
OAB, Dr. Quitanilha, dos comandantes dos três
quartéis do Exército Brasileiro em Barueri, e do
Conseg - Conselho de Segurança de Alphaville e
Tamboré.

Dos formandos, 180 estão preenchendo as
novos vagas, abertas por determinação da Pre-
feitura para ampliação do efetivo. As outras 23
vagas são substituições de vacâncias da tropa an-
terior.

A solenidade de formatura teve início com a
entrega de certificados aos formandos, Fizeram
uso da palavra autoridades como o comondcnte.,

da GCMB Miguel Ribeiro, e o presidente
da Câmara Municipal de Barueri,
Clarindo da Silva Filho. O deputado fe-
deral Rubens Furlan, criador da Guarda
Municipal em Barueri, quando prefeito,
foi o patrono dos formandos e citou em
seu discurso o quadro de insegurança que
reina em todo país, e afirmou que o po-
der de segurança, hoje, está nas mãos
da Guarda Municipal, e não da Polícia
Militar ou Civil, que dependem do Esta-
do para conseguir equipamentos para

continuar trabalhando.
Aprovados em concurso, estes 180 novos

guardas iniciaram o curso para formação téc-
nica no dia 07 de fevereiro. O efetivo atual é
de 283 guardas, além de outros 67 atuando
no Demutran. Com estes novos guardas no
patrulhamento, o quadro de segurança na ci-
dade chega a um total de 530 integrantes. A
frota atual soma 40 viaturas, e outras 30 no-
vas serão entregues à corporação, reforçando
o patrulhamento.

O encerramento da solenidade contou com
a execução da Canção da GCMB e do Hino
Nacional, assim como o desfile da tropa e de-
monstração de Ordem Unida sem comando.



Esquadrão Alphaville terá
66 homens da GCMB

Com a formatura dos novos guardas, o convênio firmado entre o Conseg e a Prefeitura, para trazer
homens da Guarda Munipal para atuar em Alphaville, poderá ser concretizado.

Mesmo com a desistência do Residencial 2, o convênio continuará contando com 66 guardas munici-
pais. A Prefeitura de Barueri assumirá as quotas do residencial.

Deverá acontecer, assim que as viaturas estiverem
prontas para atuar, a apresentação do efetivo para a
comunidade, em solenidade que o Conseg está orga-
nizando.

"Esse é um importante acontecimento porque essa
parceria da comunidade com a Prefeitura é inédita no
Brasil. Alphaville, que contava com apenas 3 homens
da GCMB, agora terá 66. É uma grande conquista",
afirmou Paulo Cesar Silveira de Toledo, presidente do
Conseg.



Confira os
assuntos
discutidos na
última reunião
do Conseg

LlCENCIAMENTO DO
OR. JOSIAS TEIXEIRA DE SOUZA

o Sr. Paulo Cesar comunicou a todos o
licenciamento do Dr. Josias da Delegacia de Barueri,·
devido à sua candidatura a vereador nas eleições desse
ano. O Dr. Josias apresentou o seu substituto, Dele-
gado Marcelo Prado, que se colocou à dispOsição dos
membros do CONSEG na Delegacia.

CONVÊNIO COM
•. A GUARDA MUNICIPAL

o Sr. Paulo Cesar disse que, com relação à delibe-
ração do Conselho Oeliberativo da Sociedade
Alphaville Residencial 2 em não assinar o Convênio
com a Prefeitura de Barueri, o prob!ema estaria pro-
visoriamente solucionado, pois a Prefeitura iria arcar
com as quotas desse Residencial, enquanto não hou-
ver outros parceiros. O Sr. Leonardo informou que
este mês está prevista a colocação de quatro cobertu-
ras nos locais onde ficarão as viaturas. O Sr. Paulo
Cesar comunicou que a Diretoria está estudando a
possibilidade de organizar uma cerimônia ao ar livre
para apresentar o novo efetivo. O Sr. Leonardo suge-
riu que o local seja a pista de cooper, onde sempre
são feitas as comernoroções.

•. ALERTA GERAL

Foi apresentada pelo Sr. Antônio Machado um
relatório com a checagem das chamadas do Alerta
Geral, como tinha sido previsto em reunião anteri-
or e foram relatados alguns pontos que não res-
ponderam às chamadas de teste, inclusive na PM e
na Delegacia. O Sr. Leonardo disse que isso ocorre
porque os rádios não param de tocar o dia inteiro
e os operadores não têm como responder a todas
as chamadas de teste. O Tenente Hipólito relatou

que na PM, tudo é 24 horas, desde o rádio até o
telefone e acha que a checagein deve ser feita me-
nos vezes por dia e que a PM não tem condições de
manter uma base do Alerta Geral. O Sr. Domingues
propôs que o teste seja feito uma vez por mês, du-
rante 2 ou 3 dias, proposta esta aprovada por to-
dos os presentes.

O Sr. Leonardo informou que no Centro Empre- j
sarial tivemos uma "trégua" nesse mês e que foi
bem reduzido o número de ocorrências. A seguir,
fez um breve relato das ocorrências mais significa-
tivas ocorridas nesse período. A Sra. Clemir Fran-
ça sugeriu uma maior fiscalização, pela SACIE, so- i
bre os vigilantes, visto que ela viu alguns deles,
que estavam em motos, conversando com portei- I

ros de um prédio, enquanto um assalto estava em
andamento nas proximidades. O Sr. Leonardo dis-

I

se que a SACIE já puniu dois funcionários por co- :
sos parecidos. O Deleqcdo Josias elogiou a segu-
rança particular de Alphaville e disse que não gos-
taria que esse fato isolado denegrisse um trabalho I
tão eficiente como o que tem sido feito I
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O Vereador esteve pela segunda vez consecutiva i
presente à reunião e agradeceu a atenção. Ele dis-
se que a sua intenção é montar um Conseg em I
Barueri, onde o problema de violência, segundo
ele, é bem mais grave que em Alphaville.

lÃ. VEREADOR Nll TON MELÃO

PEDÁGIO NAS MARGINAIS

o Sr. Estonislou Marcka informou que ficou de-
cidido pela Comissão que acompanha o assunto
que as neqocioções com o Estado estão suspensas.
Ele relatou que aconteceram seis reuniões com o
Secretário de Transportes e que nada foi decidido
e que só voltarão a discutir o assunto quando hou-
ver alguma possibilidade de entendimento. Acres-
centou que os projetos que a Via Oeste tem são
muito ruins e que o maior problema é que com as
marginais, é provável que haja uma situação no
trânsito pior do que se tem hoje.

PLACAS PARA POSTO POLICIAL

o Tenente Hipólito pediu mais placas de identifi-
cação do Posto Policial de Alphaville, que está mui-
to escondido. O Sr. Leonardo disse que o pedido
será atendido.
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CAMPANHA DA MAIORIDADE I

I CONTINUA RECOLHENDO :
: ASSINATURAS I
IA Campanha da Maioridade penal já reco :
I Iheu cerca de 600 mil assinaturas. Segunl
I do o Coordenador Geral da campanha, I
I Ricardo Resende, a estimativa é que cerca de 870 I

~~~~~~"-"-~~~~~~~~~=---~~~--I mil assinaturas já tenham sido recolhidas. "Te-
mos muitos sindicatos, grupos de apoio e outras
entidades que ainda não nos enviaram suas lis-
tas de assinaturas. A nossa previsão é de que no
máximo em 2 meses tenhamos recolhido o nú-
mero suficiente para entrarmos com o pedido."
Nos últimos meses a média de recolhimento de
assinaturas foi de 120 mil. São necessárias 1 mi-
lhão de assinaturas para que o pedido de emen-
da constitucional seja enviado para votação no
Congresso e no Senado .. Segundo informou
Resende, a campanha já tem apoio da maioria
das bancadas. Em uma pesquisa feita no plená-
rio, 265 parlamentares se mostraram favoráveis
à votação, são necessários 303 para aprovação.
liA cada rebelião ou crime com alto nível de vio-
lência em que os menores têm participação, cresce
o apoio a nossa campanha", completou ele.

O Conseg de Alphaville/Tamboré em apoio à
Campanha enviou cerca de 6 mil assinaturas.

'Mais motos
para a PM
de Barueri
Seis novas motos Falcon 400cc foram'

entregues para 0.20° Batalhão nesse
mês. Segundo Hipólito Ferreira,

Comandante Interino da 1a Cia, duas
motos serão apenas para patrulhamento
de trânsito e prevenção de delitos em
Alphaville. Elas atuarão nos congestiona-
mentos no final da tarde, nas alamedas
Araguaia e Piracema, onde tem ocorrido
grande número de seqüestros relâmpagos
e roubos. As outras quatro serão empre-, .
gadas para controle da criminal idade, em
Barueri , nos bairros onde as ocorrências
policiais acontecem cor;' maior freqüência.

Polícia Militar realiza
grande operação na
Alameda Araguaia

Ala Cia do 20° Batalhão de Polícia Militar rea
lizou no último dia 18 de maio uma mega
operação na Av. Araguaia, próximo ao posto

Select, local onde estavam ocorrendo delitos como
tráfico de entorpecente, racha, atos obscenos e in-
fração de trânsito'.'

Devido ao elevado número de pessoas que se aglo-
meravam pelo local, aproximadamente 800 pesso-
as, a Polícia Militar montou uma operação de grande
invergadura utilizando onze viaturas, seis motos, três
viaturas da Força Tática, quarenta e nove homens,
todos sob o Comando do 1° Tenente PM Hipólito, Co-
mandante Interino da 1° Cia do 20° Batalhão de PM.

A operação teve seu objetivo alcançado, 650 pes-
soas foram abordadas e várias pesquisas criminais
foram realizadas sendo que um indivíduo, procurado
pela Justiça por roubo foi preso; além disso, 120 veí-
culos foram fiscalizados, dentre os

quais 35 carros e 28
motos foram apreendi-
das. Setenta e oito veí-
culos foram autuados
por infração de trân-
sito.

No local será
mantido policiamen-..-=---~-to para inibir esses

tipos de delitos.
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