


NOSSOS PLANOS E
NOSSAS METAS

Este Boletim deverá ter sua distribuição coincidente
com a realização da primeira reunião aberta deste
Conseg, a se realizar no Cine Teatro Alphaville, no dia 31

de agosto, ocasião em que serão apresen-
tados alguns projetos de grande

alcance social, como o "Projeto Meu
Primeiro Trabalho", recém lançado
pelo Governo do Estado, que sub-
sidiará estágios profissiona-
lizantes, em empresas, de jovens
integrados na rede escolar do
Estado. Ao mesmo tempo, serão
feitas explanações sobre as vanta-

gens da contratação de estagiários
preparados pelo Projov Camp, institui-

ção mantida pelo Rotary Club, bem
como relatado o trabalho desenvolvido pelo

Conseg de Jundiaí com adolescentes, projeto este
considerado pela revista Exame como modelo nessa área.

Com esse tipo de evento, procura este Conseg atuar
preventivamente na área da segurança, combatendo as
causas da criminalidade em suas origens, como, por
exemplo, incentivando as entidades que se dedicam aos
adolescentes proporcionando-Ihes educação e trabalho.
Desta forma, incentivando projetos que visam a formação
de uma sociedade mais justa, acreditamos estar con-
tribuindo para o aumento da segurança da comunidade,
pois afinal somos nós mesmos os responsáveis pelo meio
em que vivemos, que é o retrato e o resultado de nossos
esforços e fracassos, de nossas virtudes e de nossos
vícios.

Os jornais ressaltam que os brasileiros estão cansa-
dos de conviver com a corrupção, com a criminalidade,
com a impunidade, com a violência e a expansão das dro-
gas. A sociedade não mais tolera esse estado de coisas,
razão pela qual nada mais nos resta a fazer do que
arregaçar as mangas e solucionar o que está errado,
contribuindo cada um de nós com um pouco que seja
para que esse estado de coisas se modifique. E para isso
acontecer, talvez baste repensar soluções.

As cadeias estão cheias e não cumprem o seu papel
na contenção da criminalidade. Porque não fazer como
no Paraná e em Santa Catarina, onde de 72 a 80% dos
presos trabalham em fábricas instaladas dentro dos
presídios, ou na conservação de estradas, respectiva-
mente, com resultados positivos tanto para a sociedade
como para os presos? Os adolescentes, cada dia mais,
se voltam para a droga e para a criminalidade? Porque
não criar projetos educativos, prepará-Ios para um tra-
balho digno e honesto, impondo, ao mesmo tempo, disci-
plina e respeito, como tem sido feito com sucesso por
muitas entidades? E porque não somarmos os esforços
da sociedade civil, do governo, das empresas, dos órgãos
de segurança, num trabalho conjunto bem .direcionedo,
atacando as causas primeiras dessas mazelas todas,
com novas soluções e alternativas, substituindo as fór-
mulas e as leis que já se mostram inúteis neste novo
mundo globalizado? Uma sociedade mais justa e tranqüi-
la do que aquela que hoje temos é uma meta possível de
ser alcançada, e cabe a todos nós trabalhar para a
obtenção desse objetivo.
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Confira os principais
assuntos discutidos na

última reunião do Conseg
Reunião na Secretaria de Segurança Pública

A comissão foi atendida pelo Dr. Fábio Bonini. Os assuntos
que estiveram em pauta foram o afastamento do Tenente
Hipólito, o excesso de presos na Delegacia de Barueri e
mais uma vez o pedido de criação dos distritos policiais. O
Tenente Hipólito já retornou ao seu posto e estava pre-
sente na reunião. O Cmte Miguel informou que o número de
presos na Delegacia já diminuiu. Quanto à criação dos
novos distritos, o Dr. Fábio informou que está aberto o
concurso para delegados, investigadores e escrivães e que
após esse processo de seleção ele espera poder designar
alguns desses profissionais para Barueri.

Volta do Tenente Hipólito
O Tenente Hipólito agradeceu o apelo feito pelo Conseq de
Alphaville e pelo Conseg de Aldeia da Serra para o seu
retorno a Barueri.

Registro de Ocorrências na Delegacia
O Sr. Leonardo disse que a seccional de Carapicuiba deve-
ria estar equipada com todos os dispositivos necessários
para evitar que na hora de se efetuar um flagrante, fosse
necessário recorrer à Capital.

Visita ao Proerb
O Sr. Eduardo Figueiredo esteve na formatura dos alunos
de Barueri que freqüentaram o curso do PROERB - alunos
que fazem campanha contra a disseminação das drogas
dentro dos colégios. Ele informou que o projeto existe há
10 anos e já formou 900 mil alunos entre 10 e 12 anos no
Brasil inteiro. O Sr. Eduardo disse que convidou o policial
responsável pela área de Barueri para comparecer à pró-
xima reunião do Conseg.

Presença do Presidente do
Conseg de São Bernardo do Campo 11

"Transformamos o Conseg de SBC 11 em um grande fórum
de debates com deputados, vereadores e a comunidade
como um todo. As faculdades locais prestam um trabalho
psicológico junto aos policiais militares e seus familiares.
Também dão auxílio odontológico, além de um trabalho de
fisioterapia para aqueles que necessitam. Estamos fazen-
do também um projeto junto com a Caixa Econômica para
financiamento da casa própria para policiais civis e mi-
litares, para que estes possam morar perto do seu local de
trabalho. Em 25 dias apenas nós construímos a maior base
comunitária do Estado de São Paulo. Uma outra reivindi-
cação importante que vamos fazer é a de que a seleção dos
policiais seja local, que o policial seja designado para aque-
la área em que ele reside."

Presença do Presidente do Centro Comercial
O Sr. Osmar Valentini esteve presente à reunião e deu uma
boa notícia: o Centro Comercial irá participar do convênio
com a Guarda Municipal. Ele sugeriu que campanhas sejam
feitas no entorno de Alphaville, inclusive com cursos profis-
sionalizantes para jovens carentes. O Sr. Paulo Cesar
acrescentou que já tivemos aqui nas reuniões diversas
pessoas querendo ajudar e sem saber como, o que está fal-
tanto é comunicação. O Sr. Eduardo Pereira acrescentou
que na próxima reunião do Conseg, estará presente o pre-
sidente do Conseg de Jundiaí, para falar sobre os trabalhos
comunitários que lá desenvolvidos.

Cones na saída de Alphaville
O Sr. João Amâncio comentou sobre o problema do inten-
so trânsito após as 16:h30, todos os dias, na saída de
Alphaville para a Rodovia Castelo Branco. Ele relatou que o
problema se agravou após a colocação dos cones e solici-
tou que o Conseg faça um pedido para o alargamento da
faixa delimitada pelos cones.



Você s
Muitas pessoas

estão encontrando

nas ruas de

Alphaville essas

cabines e não

sabem exatamente

do que se trata.

Veja a seguir como

aproveitar melhor

esse dispositivo

colocado para

aumentar a sua

segurança.

o que é Segurança On Line?
A Segurança On Une é um
dispositivo de comuni-
cação que a população fixa
e flutuante de Centro
Empresarial Alphaville tem
para conectar a segu-
rança em caso de necessi-
dade. As pessoas podem
simplesmente pedir infor-
mações ou pedir auxílio em
caso de acidentes, assal-
tos, furtos, agressão fí-
sica ou qualquer outro tipo
de ocorrência.

Por que ela foi criada?
Essa é uma iniciativa inédi-
ta da Sacie e foi criada
pensando em estreitar a
comunicação com a segu-
rança e em agilizar o aten-
dimento à população, au-
mentando as chances de
um auxílio bem sucedido,
inclusive facilitando fla-
grantes, quando for o
caso.

Como funciona o sistema?
São cabines instaladas em
toda a extensão geográfi-
ca do complexo Centro
Empresarial Alphaville em
pontos que foram escolhi-
dos como sendo os locais
de maior necessidade e
mais facilmente encontra-
dos pelo público.
Em cada cabine há um dis-
positivo de rádio Ctecnolo-
gia NextelJ. No painel
existe uma lista com as
orientações sobre como
usar o sistema. Existe na
cabine um botão vermelho
que acionado inicia a
comunicação direta com a
segurança.

o sistema possui quantas
cabines?
Serão um total de 31 ca-
bines, das quais já estão
instaladas 28. (Há sempre
uma perto de você - veja a
lista ao lado).
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Cabir

Display

BASE ON UNE

101 - ALDE/CEA

102 - MARG/SP

103 - SP/BAHIA

201 - TOC/NEG

202 - RNEG/400

302 - ARA/JUR

303 - ARA/RNEG

304 - ARA/PUR

401 - PUR/MAD

402 - MAD/292

403 - MAD/RNEG

404 - PUR/CAU

405 - CAU/223

406 - CAU/RNEG

407 - ROT/SAR2

408 - ROT/SAR1

501 - ARA/RNEG

502 - CALÇADÃO

503 - MAM/GRA

504 - GRA/CAL

507 - PCNOIAP

508 - MAM/ITAP

509 - ITAP/473

510 - ITAP/214

511 - ITAP/ARA



Confira as estatísticas
das atividades

Polícia Militar no
1º Semestre

Este quadro demonstra as principais intervenções

realizadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo

através de seus diversos segmentos de atuação.

AÇÃO JUNHO 2000 TOTALJAN/JUN 2000

N° de intervenções realizadas

N° de ocorrências atendidas

Atendimentos sociais*

1.120.291 7.949.639

202.069 1.410.349

57.964 386.246

16.501 93.604

4.072 31.332

5.559 28.927

1.849 13.505

289 1.763

1.788 13.482

es instaladas Ocorrências atendidas

pelo Resgate
Local

Veículos localizados

Prisões em flagrante delito

Atos infracionais

BASE ALPHA

EST. ALDEINHA x R. CEARÁ

MARG. DIREITA x R..SÃO PAULO
(crianças e adolescentes)R. szo PAULO x BAHIA

AL. TOCANTINS x AL. RIO NEGRO

AL. RIO NEGRO, 400
Procurados recapturados

(mandados)AL. ARAGUAIA x JURUA

AL. ARAGUAIA x RIO NEGRO Apreensão de armas
AL. ARAGUAIAx PURUS

Apreensão de entorpecentes

(cocaína 22kg, crack 4kg,

maconha 231 kg)

AL. PURUS x MADEIRA

268,30kg 1.379,28kgAL. MADEIRA, 292

AL. MADEIRA x RIO NEGRO

AL. PURUS x CAUAXI

AL. CAUAXI, 223

AL. CAUAXI x AL. RIO NEGRO

ROTATÓRIA RES. 02

EM INSTALAÇÃO

AL. ARAGUAIA x AL. RIO NEGRO

AL. RIO NEGRO - CALÇADÃO

AL. MAMORÉ x AL. GRAJAÚ

AL. GRAJAÚ x CALÇADÃO

PRAÇA OIAPOQUE

AL. MAMORÉ x ITAPECURU

AL. ITAPECURU, 473

EM INSTALAÇÃO

AL. ITAPECURU x AL. ARAGUAIA



Comissão do
Conseg vai até a SSP
No mês passado, uma comissão do Conseg
formada pelo vice-presidente José Roberto

Brunelli e pelo 1° secretário, Estanislau
Marcka, esteve na Secretaria de Segurança

Pública, em uma reunião com o Dr. Fábio
Bonini - Coordenador Estadual dos Consegs.

Na pauta estavam o pedido para que o
Tenente Hipólito voltasse à região de

Alphaville/Tamboré (já que ele havia sido
transferido para Santo André, no Grande

ABC Paulista), a diminuição do número
de presos na Delegacia de Barueri e,
mais uma vez, o pedido de criação do

segundo distrito policial no Município.
Duas das solicitações foram prontamente

atendidas: o Tenente Hipólito, logo após
o pedido, voltou para opoliciamento comu-
nitário da região e o número de presos na

Delegacia também diminuiu (eles foram
transferidos para o Cadeião de Osascol.
Quanto ao pedido de criação do distrito,

este foi mais uma vez negado em
correspondência enviada pelo

Gabinete da SSP.

Reunião aberta
do Conseg

o Conseg de Alphaville/Tamboré
realizará no dia 31 de agosto, sua
primeira reunião aberta. O evento
contará com a presença de
representantes de empresas e dos
residenciais da região. O objetivo é a
divulgação de importantes projetos
sociais, como o projeto "Meu Primeiro
Trabalho", recém lançado pelo
Governo do Estado, que subsidiará
estágios profissionalizantes de jovens
integrados na rede escolar do Estado.
Ao mesmo tempo, serão feitas
explanações sobre as vantagens da
contratação de estagiários
preparados pelo Projov Camp,
instituição mantida pelo Rotary Club.
O presidente do Conseg de Jundiaí
relatará o trabalho desenvolvido
com adolescentes, projeto este
considerado pela revista Exame
como modelo nessa área.

data: 31 de agosto
horário: quinta-feira, 18h30
local: Gine Teatro de Alphaville



Tenha esses sites
sempre à mão!

Ajude a Polícia Militar

a ajudar você!, Use o telefone! /••Para orientação,
sugestões,
reclamações
e elogios ligue
para o número:

0800-555190
Suas ligações
são gratuitas
e não identificadas . •
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