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SECULO XXI
Nada mais apropriado do que, nesta tão esquecida virada do milênio, efetuarmos um

balanço do último ano do século que passou, para estabelecermos as metas do futuro. E assim
fazendo, podemos constatar que este Conseg, em seu curto período de existência, graças aos
esforços dos seus integrantes e apesar do insucesso de algumas iniciativas, para cujos resulta-
dos dependia de terceiros, contribuiu substancialmente para a melhoria das condições de segu-
rança da nossa região. Para isso, significativa foi a participação da Prefeitura Municipal de
Barueri, que colocou novos veículos e efetivos da Guarda Civil Municipal em pontos estratégicos
de Alphaville e Tamboré, como resultado do convênio assinado com as Sociedades de moradores
e outras entidades desta região. Não menos importante foi a contribuição dada pela Polícia
Civil e pela Polícia Militar, que na pessoa dos seus membros natos Delegados Dr. Marcelo José
do Prado e Dr. Josias Teixeira da Silva e dos Oficiais Capitão Dorival Alves Filho e Tenente
Hipólito Ferreira, estiveram sempre presentes às reuniões do Conseg, procurando atender as
solicitações que lhes foram apresentadas. E finalmente os Presidentes das Sociedades e entida-
des participantes do Conseg, cada um dentro das suas necessidades e possibilidades, que tanto
contribuíram para o bem comum e para o aperfeiçoamento dos sistemas de segurança de suas
entidades, com reflexos evidentes para todo o sistema. E graças a todas essas pessoas e Socie-
dades, podemos, hoje, tranqüilamente, afirmar que nossa região tem uma das melhores condi-
ções possíveis de segurança dentro do complexo quadro urbano das grandes cidades brasileiras,
onde viceja a violência. Alarmes "on line" instalados em todo Alphaville, rede de rádio interli-
gando todo o sistema de segurança privado e público, agilizando as respostas aos eventos
acontecidos, distribuição gratuita de publicações para conscientização da população a respeito
da necessidade de procedimentos de segurança, bloqueio das entradas e saídas, apoio às enti-
dades que trabalham na prevenção das drogas e assistência às crianças foram a tõnica dos
trabalhos que motivaram todos aqueles que deste órgão participaram neste final de milênio.
Alguns objetivos não foram alcançados, tais como a instalação de novos distritos policiais em
Barueri, medida essencial para a melhoria das condições de trabalho da Policia Civil,
sobrecarregada de encargos. Mas foram metas não abandonadas, apenas postergadas e que
certamente continuarão a motivar o trabalho de toda nossa comunidade, para a consecução
desses objetivos. Missão cumprida, novas missões estabelecidas - este deverá ser o nosso pen-
samento e procedimento, com a união de toda a comunidade para enfrentar os desafios que
surgem nesse mundo globalizado e mutante do século XXI. Ao aproximar-se, pois, a reunião
para a escolha da nova Diretoria deste Conseg, conclamamos a todos os membros da comunida-
de para que participem de nossos trabalhos, tudo em benefício de todos nós. Mais uma missão
cumprida, novas metas serão estabelecidas.
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Sede da Sacie, onde
são realizadas as reuniões do

Conseg AlphavillejTamboré de Barueri. Paulo Cesar Silve ira de Toledo
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Mais Empregos gem os guardas contra o sol inclemente. empenhado em atender ao pedido, contudo de-
pende da união das empresas locais para
viabilizar recursos.o Assessor de Planejamento da Pre-

feitura de Barueri, José Macedo afirma que,
com a criação do novo Centro Comercial de
Barueri - em andamento - é possível prever
uma ampliação na oferta de empregos no
Município.

Pela Recuperação

Criado em Santana de Parnaíba o pri-
meiro Centro de Recuperação de Dependentes
Químicos da Região. Numa iniciativa da Funda-
ção Renascer e com o apoio de pessoas fisicos
e jurídicas, o centro tem a finalidade de tratar,
recuperar e reintegrar dependentes químicos. O
endereço é Rua João Santano Leite, 501,
Santana de Parnaíba, fone 4154-5104.

Pela Segurança 2

Segundo Gustavo Godet, diretor social
do Conseg, o sucesso na diminuição de ocorrén-
cias na região é devido aos Pontos de Bloqueio,
patrulhados pela Guarda Civil Municipal de
Batueri, conforme firmado em convênio.

Menos Sol

O presidente do Conseg Alphaville, ad-
vogado Paulo Césat Silve ira de Toledo, em ofí-
cio à Prefeitura de Barueri solicitou a refor-
ma nos abrigos da Guarda Civil Municipal,
fixados nos pontos de Bloqueio em
Alphaville, conforme previsto pelo Convênio.
Segundo ele, os abrigos atuais não prote-

DP: por ora, não dá
Pela Segurança 1

A Secretaria de Segurança Pública jus-
tificou, através de oficio à Prefeitura, a impos-
sibilidade da criação de mais um Distrito Polici-
al em Barueri, devido à 'falta de Contingente':

O Corpo de Bombeiros solicita a colabo-
ração do Conseg para a aquisição de mais uma
viatura resgate para Alphaville. O Conselho está
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Atividades

Equipe ~lerta Geral' em Dinâmica de Grupo

Com a finalidade de exercitar e
aprimorar o regulamento profissional en-
tre as equipes que compõem o "Alerta Ge-
ral", o Conseg promoveu a atividade de
Dinâmica de Grupo, ministrada por Silvia
Orsini e Maria Inês Valente.

Durante quatro finais de semana,
195 profissionais de segurança trocaram
conhecimento, expuseram idéias e comen-
taram dificuldades inerentes à rotina de
trabalho.

Oco rênc' as

Com a iniciativa, o Conseg objeti-
vou estabelecer um mecanismo de inter-
relacionamento entre as equipes de vári-
as entidades participantes do "Alerta Ge-
ral", estratégia conjunta entre órgãos pú-
blicos de ação e organismos privados de
segurança, criada para maximizar comuni-
cação e ação em situações de emergên-
cia.

Segundo as psicopedagogas Silvia
Orsini e Maria Inês Valente, a atividade
de Dinâmica de Grupo possibilita a
integração das equipes, que dificilmente
estabelecem um contato pessoal; inten-
sifica seu relacionamento; e ajuda a de-
tectar possíveis dificuldades de compor-
tamento ou adaptação à rotina de traba-
lho.

Para o Presidente do Conseq, Dr.
Paulo Cesar S. Toledo esse inter-relacio-
namento colabora para a produtividade;

90

Estatística de Ocorrências em AlphavilleITamboré de 2000.

I
I

I- ~

I- I-

I- I- f-

I

80

10

60

se

40

30

20

10

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

11TrãMitoo Auxílio Púhlleo B.l Contra Pe"oa

l....•\\!lS~g 1...':>'111N\lrí.ci~ls

Jul Ago Set Oul Nov Dez

o Contra Patrimônio

facilita a comunicação entre funcionári-
os e supervisares e minimiza dificuldades
de comportamento com o público, favo-
recendo a comunidade.

Além das Polícias Civil, Militar e
Guarda Civil Municipal de Barueri, in-
tegram o Alerta Geral as equipes de
segurança da Soe. Fazenda Tamboré Res.
Um, Sociedade Centro Empresarial
Tamboré, Shopping Tamboré, Sociedades
Residenciais Zero e Um, Condomínio Cen-
tro Comercial de Alphaville, Guarda Ci-
vil Municipal de Barueri, Sociedade
Alphaville Centro Industrial e Empresari-
al e Demutram.

o "Alerta Geral" é acionado para
atender ocorrências no âmbito do esque-
ma de patrulhamento privado implanta-
do na nossa região, em concordância com
os órgãos públicos, sendo o Conseg o seu
grande fórum de apoio.

Durante o ano 2000 foi registrada

uma leve oscilação no número de ocor-

rências mostrando estabilidade. As ocor-

rências graves, tais como sequêstro re-

lâmpago, roubo e furto de veículos tive-

ram sensível redução. Não foi registrado

nenhum assassinato ou estupro.
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Viaturas!
Ação

As viaturas realizam o

patrulhamento dentro

de um esquema estratégico

de trabalho.

Saiba um pouco mais sobre

como elas podem auxiliar

em uma situação

de perigo.

Prevenção.
Com a criação do Alerta Geral - iniciativa do ConsegAlphavillejTamboré de

Barueri, sistema que congrega as diversas organizações regionais de segurança
pública e privada, aumentou consideravelmente o número de viaturas prestando

atendimento às ocorrências, especilamente aquelas que exigem uma ação estraté-
gica em bloco. Além de equipadas com o necessário aparato, visando a eficiência

no momento da ação, as viaturas também devem ser bem visíveis, vez que a
visibilidade, neste caso, é fator inibidor da ação de marginais. Contribuindo para

a visibilidade, um design especilamente estudado e reproduzido a partir de
combinações contrastantes de cores, como azul, branco e vermelho; branco e
amarelo; preto e amarelo; cinza e vermelho identificam Gols, Blaisers, Corsas,

motos utilizados para ronda, prevenção e defesa da comunidade.

A seguir, as identificações visuais, os locais de baseamento e os números telefônicos
que facilitam o acesso a uma dessas viaturas, numa eventuaLsituação de risco.

2 Corpode Bombeiros AI. Amazonas,
730 Alphaviíle » Barueri/S?

F.: 4195-0929/ 190/ 193

1 PolíciaMilitar Rua Caim,181
Jd. São Pedra Barueri/S?
F.: 4198-5473 / 4191-1270/ 190

3 PoLiciaCivilde Barueri
Rua Preso Artur da Costa e Silva, 200
Vila Boa Vista Barueri/S?
F.: 4198-1639/147
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Residencial o &I Av. Paiol Velho, 800
Alphaville " Barueti/S?
F.: 4191-3616

Condominio Centro Comercial de
Alphaville Calç. Flor de Latos, 78
Centro Comercial de Alphaville
Barueri/SP F.: 4191-2154

6 Sociedade Alphaville Centro Indus-
trial e Empresarial - Segurança
&I AI. Surubiju, 1861 &I Alphaville

Barueri/S? F.: 4191-2300

Guarda Civil Municipal" Rua da
Prata, 565 Jd. dos Camargos
Barueri/SP F.: 1532 ou 4198-3205

Segurunça

8 Sociedade Centro Empresarial
Tamboré •• AI. Ceci s/n Tamboré
• Barueri/S? F.: 4195-6111

Demutran
Barueri/Sr

Rua Paiaguas, 148
F.: 4194-2100

10 Shopping Tamboré Av. Piracema,
669 Tamboré Barueti/S? F.:
4689-6500
Conta com motos efetuando o
patrulhamento na área.

11 Policias Rodoviária &I Rod. Preso
Castelo Branco, Km 25 Borueri/Sr
F.: 4198-4366

12 Sociedade Alphaville Residencial 01
AI. Rio Negro, 1500 Alphaville

" Barueri/Sr &I F.: 4191-1921

13 Soe. Fazenda Tamboré Res. 1
AI. Ceci, s/n Tamboré
Barueri/Sí' F.: 4191-3067



Comunidad

Contato Essendal!
Soldados da 1"Cia do 20° Batalhão de Polícia Militar de Batueri, sob o comando do Tenente Carlos Hipólito,
em parceria com empresas da região levam doces, presentes e também conhecimento para muitas

crianças e adolescentes moradores em locais carentes da região.

Dia das Crianças foi dia de festa
na Favela da rua Olga, Parque dos
Camargos. Os soldados distribuíram 50
quilos de doces à centenas de.crianças.

Soldado Márcia Mendes

No Natal, foi a vez das favelas
nos Parques Imperial e Dos Camargos,
que receberam cerca de 5.000 brinque-
dos das mãos de palhaços, bonecos,
mamãe e papai Noel.

No Parque Ecológico do Tietê,
em dezembro o evento Juventude Sa-
dia reuniu 100 alunos de primeiro e
segundo graus das Escolas Estaduais do
Jd. Tupõ, Jd. Imperial e Jd. Mutinga
que tiveram a oportunidade de conhe-

cer noções de direitos, deveres e ci-
dadania em palestras ministradas pe-
los policiais: Cabo Dibe, Tenente
Hipoiito. Soldado Moreira, Cabo Osmir
e outros.

Ao ar livre, em meio à natureza,
a iniciativa da Polícia Militar, patroci-
nada pelo Conseg AlphavillejTamboré de
Barueri e empresas regionais proporcio-
nou aos estudantes atividades
educativas, brincadeiras, lanches, brin-
des e camisetas.

"O sorriso, a alegria, a satisfa-
ção e a participação dos jovens, torna-
ram o evento compensados", disseram
os soldados que participaram.

Segundo o Tenente Hipôlito, esta
iniciativa tenta resgatar valores sociais
entre policiais e comunidade, manten-
do o elo entre eles, lembrando que a
imagem do policial deve sera de segu-
rança e proteção. Ele pretende dar con-
tinuidade aos eventos e solicita a par-
ceria de empresas. Os interessados po-
dem contatar a 1a CIA do 20° Batalhão
de Barueri pelo fone: 4198-5473.

Soldado Lima na
distribuição dos brindes

Favela no Parque Imperial
e dos Camargos.

Alunos no Parque Ecológico do Tietê

Empresas patrodnadoras
e colaboradores dos eventos:

Bar Aconchego; Benhami - Transporte e
Armazêm; 8.8. Transporte e Turismo;

Carrefour Tamboré; Corpo de Bombeiros;
Diretor do Parque Ecológico do

Tietê - Sr. Tancrede; Farmácia do Miro;
Grupo de Comerciantes do Ceasa; Grupo
de Lojistas do Centro de Barueri; Grupo

Pão de Açúcar Alphaville; Padaria Do
Femando; Loja Konatsu; Loja Santo
Expedito; Residenciais Zero e Seis;

Sociedade Alphaville Centro
Industrial e Empresarial;

Shopcar Pneus Imp. Exportação Ltda;
Supermercado Silva.
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Leia, por favor

Quando eu a conheci tinha 16
anos. Fomos apresentados numa festa,
por um "carinho" que se dizia meu ami-
go. Foi amor à primeira vista. Ela me en-
louquecia. Nosso amor chegou a um pon-
to, que já não conseguia viver sem ela.
Mas era um amor proibido. Meus pais não
aceitaram. Fui repreendido na escola e
passamos a nos encontrar escondidos. Mas
ai não deu mais.

Fiquei louco. Eu a queria, mas não
a tinha. Eu não podia permitir que me
afastassem dela. Eu a amava: bati o car-
ro, quebrei tudo dentro de casa e quase
matei a minha irmã. Estava louco, preci-
sava dela.

Hoje tenho 39 anos; estou inter-
nado num hospital, sou inútil e vou mor-
rer abandonado pelos meus pais, amigos
e por ela. Seu nome? Cocaína. Devo a ela
meu amor. Minha vida, minha destruição
e minha morte.

Freddie Mercury
Desabafo antes de morrer de AIOS.

Enviado por: Conseg Unisys

Propostas de emenda
constitucional

Diversas propostas de emenda
constitucional estão em tramitação pe-
rante o Congresso Nacional, objetivando
a diminuição do limite de 18 anos esta-
belecido para a maioridade penal, pro-
postas estas oriqinadas dos clamores da
sociedade visando a eliminação da impu-
nidade dos menores infratores, decorren-

te desse dispo-
sitivo consti-
tucional.

Conseg
Ed. OS/2000

Manual de Segurança

Lançado o Manual de Segurança
Comunitária, uma publicação do Conseg
AlphavillejTamboré de Barueti, com di-
cas preventivas de fácil consulta, infor-
mações e esclarecimentos, entre outros,
de como ter rápido acesso a todos os cor-
pos de segurança comunitária.

A distribuição é gratuita para
residenciais, empresas e comércio local ou
poderá ser retirado na sede da SACIE -
Sociedade Alphaville Centro Industria! e

Empresarial, na
Praça Oiapoque,
333, Alphaville
Empresarial.
Ao Lado da
"Gruta':

É melhor prevenir...

Ultimamente tem-se falado muito
em prevenção e em atitudes preventivas
como: medicina preventiva, direção pre-
ventiva, campanhas preventivas, enfim,
medidas que visam atenuar ou evitar con-
seqüências desagradáveis.

Mas será que esta idéia não é re-
dundante? Não seria aquilo que "todo
mundo já sabe"? Pode até ser, mas se
prestarmos um pouco de atenção aos
acontecimentos em geral e aos alertas que
os meios de comunicação lançam em ca-
ráter preventivo percebemos que realmen-
te muitas situações consideradas "impre-
vistas" poderiam ter sido previstas e tal-
vez até evitadas.

Este conceito de prevenção aplica-
se a quase tudo no nosso cotidiano, ptin-
cipalmente depois que muitas ocorrênci-
as tem dado direito à indenização em
outros países, como queimaduras após
recheios quentes, quedas por falta de
corrimão ou por causa de pisos escorre-
gadios, ferimentos por brinquedos ou
móveis infantis mal projetados etc. E há
ainda uma lista infinita de exemplos que
não cabe enumerar aqui, mas que mete-

cem destaque no que refere à prevenção.
Acredito, no entanto, ser mais oportuno,
refletir um pouco sobre o prôprio concei-
to de prevenção.

Pode-se dizer que a atitude de pre-
venir engloba uma antecipação ou previ-
são de algo desagradável que pode ocor-
rer, mas que ainda é passível de ser ame-
nizado ou evitado. Pergunta-se muitas
vezes por que as pessoas resistem a se-
rem precavidas. Acredito que o papel do
psicólogo, neste caso é ajudar a elaborar
esta questão, suqerindo idéias, sem, no
entanto fornecer respostas prontas e de-
finitivas.

Sendo assim, não se pode atenuar
ou evitar uma situação penosa sem que
esta seja representada no imaqinârio. E
pode ser justamente esta idéia de se ima-
ginar coisas desagradáveis que cause
medo porque a mesma pode ser confun-
dida com um mau auqútio, ou com a an-
tecipação do prôptio acontecimento; sur-
ge então, uma sobteposição da idéia com
uma sensação de realidade assustadora,
o que é bastante desagradável. Tal con-
dição pode ser lidada ou pela resistência,
o que seriam as várias formas excluir tais
idéias do pensamento como: negando sua
existência ("Acontece com os outros"),
ou ainda esquecendo de tomar determi-
nada providência, etc. Uma outra forma
de se lidar com esta sobreposição de idéi-
as, seria o enfrentar das mesmas através
de uma distinção do que é imaginação
de uma realidade indesejável, mas que
não ocorreu e portanto, é suscetível de
possibilidades de intervenção.

Além disso, não podemos esque-
cer que para prevenir algo temos que con-
siderar e suportar a nossa suscetibiiidade
e vulnerabilidade, o que nem sempre é
fácil e por vezes tendemos a neqa-la. Em
síntese, tais considerações talvez permi-
tam ponderar com maior clareza sobre os
intuitos das atitudes preventivas, e sobre
as barreiras psíquicas que a estas se in-
terpõe, podendo-se assim intervir mais
adequadamente sobre os fatores de risco
e a tomada de consciência dos mesmos.

A idéia acima tem uma fiel tradu-
ção no ditado popular: "É melhor preve-
nir que remediar':

Mariana M;nerbo - Psicóloga üinica
Tel. 011 4195-1888
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Alcoólicos Anônimos 3315-9333
Bombeiros 1901 1931 4195-0929
Centro Comercial de
Alphaville - Segurança
Delegacia de Barueri
Demutran
Disque Denúncia
Guarda Civil Municipal
de Barueri 153214198-807713205
Polícia Militar

4191-2154
4198-1476
4194-2100

0800-156315

(em frente ao res. 2)

Polícia Rodoviária
Sacie Segurança
Socet
Shopping Tamboré

19014191-1270
4198-4022
4191-2300
4195-6111
4689-6500

www.estradas.com.br
Informações sobre: turismo, lazei.

condições de tráfego, além de dicas para
viagem.

www.saopaulo.sp.gov.br
Informações sobre multas, pedá-

gio e condições de tráfego.

www.ecovias.com.br
Condições de trânsito no sistema

Ancbieta/Imiqrantes.

www.figuetranguilo.com.br
Dicas sobre segurança.

www.saopaulo.sp.gov.br/juventude!
index.htm

Dicas sobre emprego, direitos hu-
manos, cidadania, saúde e agitos

www.viaoeste.com.br
Informa sobre as rodovias Raposo

Tavares e Castelo Branco.

www.pegaladrao.net
Dicas sobre leis e comportamento

preventivo.

COfJseg Baru~Jj

Realizou-se, em fevereiro 'úliimo.
na Cãinara Municipal de Batueti, uma reu-
nião p'repdrãtóri(Tlfãfd~irconstituição do
novo ConselhodfFSeg7JrahçiTdeBarueri,
que abrangerá todo o Centro da Cidade e
bairros periféricos.

Estiveram presentes à Ce!7mo!,!70
diversos vereadores/da Câmara Municipal,
líderes comuniuuios, representantes da
Polícia Civil, da PoliCiaMilitar, da (juarda
Civil Municipal e o Presidente-do~ Conseg
Alphaville - Tamboré de Barueri, Dr.Pau-
lo Cesar Silveira de Toledo.

Disque Denúncia

A Secretaria de Segurança Públi-
ca, em parceria com à instituto.Sõo-Pau-
10 Contra a Violência participou a criação
do Disqué Denúncia, com o objetivo de
coletar e repassar informações àsPolTcras
Civile Milftar;atlJando na prevenção e no
combatê ao tráfico dedfogase aos cri-
mes. Não é necessário identificar-se. O
número é,0800-156315. O 190perma-
nece atendendo os casos de emergência.

xpe 'ente
o CONSEG é uma publicação oficial do Conselho Comunitário de Segurança de Alphaville j Tamboré de Barueri.
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