
"Lei Seca" aiuda a reduzir
ocorrências policiais no município
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Editorial

Quando eu e a Dr. Maria Angela Lopes trouxemos

o Conseg para Alphaville e Tamboré, buscávamos

maior integração e participação da c::omunidade,

junto aos órgãos de segurança pública, ajudando a

sanar os problemas e prevenindo outros. Hoje, após

três anos de implantação vimos o quanto a iniciativa

foi favorável

O desenvolvimento do Conselho Comunitário de

Segurança Alphaville/Tamboré alcançou objetivos

altamente positivos para a comunidade, ganhando

força e respeito entre as autoridades políticas e de

segurança.

Como atual presidente do CONSEG, sinto-me

gratificado em dar continuidade aos trabalhos, tão

bem conduzidos até o momento pelo ex-presidente

Dr Paulo César Silveira de Toledo. Contamos ainda,

com o apoio das sociedades empresariais e residen-

ciais integradas ao Conseg que somaram em

opiniões e sugestões, viabilizando projetos preven-

tivos a favor da comunidade, como: Cabines On

Line. Alerta Geral, Convênio com a Guarda Civil

Municipal, Pontos de Bloqueio nos acessos à região,

Informativos mensais e Manual de Segurança,

apoiando sempre, o trabalho dos órgãos de

segurança pública municipal.

Estou em Alphaville há 24 anos e "Sou Barueri!".

Com a ajuda dos membros do Conseg, da comu-

nidade e das autoridades municipais, tentaremos

realizar o melhor para a nossa região.

Mário Lopes

...-.a=mmC_OIiIIIIIIIIIIIII' ~~.A(7~__------,__ ~ Ano 3 - nº14 - Julho/2001

o CONSEG NOTíCIAS é uma publicação oficial do Conselho Comunitário
de Segurança de Alphaville I Tamboré de Barueri.
Tiragem: 20 mil exemplares

CONSEG
Alphaville I Tamboré de Barueri
Pça. Oiapoque, 333
Alphaville / Barueri
CEP: 06454-000
Fone: 4195-5400

Presidente:
Mario Lopes
Vfce-Presidente:
Eduardo Pereira da Silva
12 Secretário:
José Aparecido Moia
22 Secretário:
Oswaldo Silva
Diretor Social:
Gustavo Godet Tomás
Jornalista Responsável:
Ana Lúcia C. Menezes - Mtb. 20663

Projeto Gráfico:
Fábrica C Comunicação
Fone: 44323317

Assuntos discutidos
em reunião do CONSEG

Eleições

Eleita a nova Diretoria do CONSEG, conforme legislação da
Coordenadoria dos Conseg's da Secretariade Segurança Pública
As eleições acontecem de dois em dois anos, assim a atual
diretoria terá seu mandato até 05 de maio de 2003.

Automação dos Postos Policiais

Atendendo a solicitação da Polícia Militar, foram doados dois
computadores e duas impressoras para os Postos Policiais de
Alphaville e Tamboré. Segundo o Capitão Dorival Alves Filho, da I a

Cia do 20° Batalhão da PM de Barueri,até agosto o sistema estará
em funcionamento

Estacionar em locais proibidos

o CONSEG pede mais fiscalização e atenção por parte das
autoridades com relação aos motoristas infratores que insistem
em deixar seus veículos estacionados em locais proibidos.
Quem pode multar, quem não pode?
Quem deve tomar providências?
Estas e outras questões de trânsito estão sendo discutidas e
brevemente terão alguma definição

Transporte coletivo------
o Sr.EstanislauMarcka comenta sobre a necessidadede melhoria
também no setor dos transportes coletivos, tendo em vista as
dificuldades de estacionamentos e pedágios. Como fica a vida de
quem precisa trabalhar, estudar ou mora em Alphaville e enfrenta
problemas iguais ou piores aos da Capital?

Participação e Integração----------------
"Comunidade, empresários e órgãos públicos unidos na busca de
soluções. Se cada um fizer a sua parte, trabalhos como os do
CONSEG tomam-se mais abrangentes na conquista de benefí-
cios", comenta Dr. PauloCésarSilveirade Toledo, ex-presidente do
CONSEG.

Errata
Na última edição, na matéria "Principais expectativas para este ano" o nome do Capitão da
I' Cia do 20° Batalhão de Polícia Militar de Barueri foi grafado incorretamente. O correto é
Capitão Dorival Alves Filho.
Na "Sínteses das reuniões", o cargo correto do SI Oswaldo Silva da SOCET é Gerente.



Nova Diretoria do Conseg
Em 30 de maio

passado, o Conseg
Alphaville/Tamboré
de Barueri, sob a

presidência e
responsabilidade

solidária dos
membros natos, na
pessoa do Capitão
Dorival Alves Filho,
da 1° Cia do 20°

Batalhão de Polícia
Militar e José N.

Soares, da Guarda
Civil Municipal de

Barueri, foi eleita por
aclamação a nova

Diretoria deste
CONSEG, com

mandato previsto até
05 de maio de 2003,

seguindo as
formalidades

estabelecidas pela
Coordenadoria dos

Conseg's e Secretaria
de Segurança Pública

do Estado.
A solenidade

aconteceu em sessão
ordinária, na sede da
SACIE e contou com

a presença de
convidados e

imprensa local.
Da Diretoria,
participam

representantes da
sociedade, moradores
da região, aprovada
por membros natos,
representantes dos

órgãos de segurança
pública e membros

participantes.

Presidente
Mário Lopes, 55, casado, morador de Alphavllle há 24 anos, Vereador na
Câmara Municipal de Baruerl e empresário. Criador do Conseg em Aplhavllle
Juntamente com a atual Diretora da Câmara, a Dra. Maria Angela Lopes.
"Sempre acreditei na força da união para a solução de problemas. Ao perceber a
necessidade de reforçar as questões de segurança em nossa comunidade, concluí
juntamente com a Ora. Mana Angela que o Conseg seria um grande apoio às
autoridades de Segurança Pública vislumbrando as ações conjuntas. E deu certo I
O Conseg, até hOje, foi corretamente preSidido por Dr. Paulo César Silveira de
Toledo, proporcionando ao grupo coesão, equilíbrio e integração. E é assim que
pretendemos continuar os trabalhos, contando com a colaboração e apoio de
todos. Nosso objetivo maior é buscar soluções para problemas que envolvam
segurança, assim como alertar a comunidade sobre a necessidade de um
comportamento preventivo que ajude a evrar problemas".

Vice-Presidente
Eduardo Pereira da Silva, 42, casado, é Gerente Operaclonal do Shopplng
Tamboré. Atua no Conseg desde a sua criação, passou de membro participante
para 2° Secretário e hoje eleHo VIce-Presidente.
"A prinCipal expectativa como Vice-Presidente da nova Diretoria do Conseg é
manter o ritmo de trabalho e de contribuição do Conseg para com a comunidade.
O trabalho executado pela última diretoria foi muito produtivo e trouxe excelentes
contribuições para o aprimoramento da segurança de nossa região. Esperamos
dar continuidade a esse trabalho e também aumentar a participação de outras
Instituições da região de Alphaville-Tamboré nas ações do Conseg. Quanto maior
for a participação, quanto maior for o número de empresas ou entidades de
representação da região que se unirem ao Conseg, sem dúvida, maiores serão os
resultados em favor de nossa região, tornando um local seguro para se trabalhar
e para se morar."

Diretor Social
Dr. Gustavo Godet Thomás, casado, morador de Alphavllle e empresário.
Atua no CONSEG, desde a Implantação.
"Estamos felizes em poder realizar com sucesso nossos objetiVOs, contando sempre
com a participação efetiva das entidades. E, para que este trabalho continue existin-
do e evoloindo. a colaboração deve ser efetiva e firme, pOIS os problemas que
envolvem segurança, são sempre crescentes".

1o Secretário
José Aparecido Mola, casado, empresário, presidente no Alphavllle Res. Zero.
Integrado aos trabalhos do Conseg, o Sr. José Aparecido Moia vem contribuindo
com as atividades preventivas não só dentro do Conselho, mas estendendo sua
participação aos moradores do Residencial Zero. Em maio passado, trouxe o Prof.
Alexandre Prado Avllez, representante do Departamento de Prevenção e Educação
para ministrar a palestra sobre o comportamento do usuáno de entorpecentes.

20 Secretário
Sr. Oswaldo Silva, Gerente da SOCET, Sociedade Centro Empresarial Tamboré,
membro efetivo do CONSEG, Integra também a Comissão de Fiscalização do
Convênio com a Prefeitura.
"Nestes quatro anos de existência, a Diretoria do CONSEG desenvolveu excelentes
trabalhos junto as autoridades constituídas, resultando em importantes medidas
com efeitos pOSitiVOSna área da segurança pública, em beneficio da comunidade.
Louvável à meritório apoio recebido dos segmentos policiais, assim como da
Prefeitura Municipal de Baruen.
Estamos certos de que a nova diretona, recentemente empossada, dará
continuidade a essas diretrizes, persistindo em alcançar os objetivos de reivindi-
cações ainda não atendidas, como a cnação de mais um Dlstnto PoliCial e a
DelegaCIa da Mulher, que VIrão auxiliar a atual e única Delegacia existente, há
muro tempo acumulada de trabalho.
Deve-se frisar ainda, que é de fundamental importância o constante apoio dos
participantes das sociedades e da comunidade em geral, para ampliar a aproxi-
mação da qualidade de vida por todos desejada"

Q1



Vigorando desde

29 de maio passa-

do, a lei municipal
de n° 1214, apelidada "Lei

Seca" dispõe sobre a concessão
de licença para funcionamento de

novos bares e estabelecimentos simi-
lares e regulamentação dos existentes
em Barueri.

A Lei, comentada em verso e prosa

até pela mídia nacional, traz muitos
benefícios para a sociedade, principal-
mente em segurança

Autoridades dos órgãos de segu-

rança pública detectaram já há algum
tempo um aumento no número de
ocorrências causadas por excesso no

consumo de bebidas alcoólicas e
drogas, envolvendo principalmente

os jovens em bares e lanchonetes
próximos a escolas.

Aprovada pela Câmara Municipal,

sancionada e promulgada pelo
prefeito Gilberto Macedo Gil Arantes, a

lei estabelece em seu Artigo 1° "A

vedação a concessão de licença de
funcionamento para novos bares e
similares no município, em prédios
localizados a menos de 300m de esta-
belecimentos de ensino de qualquer

naturezà" Em seu Artigo 4°, consta

que "bares e similares deverão obser-
var, a partir da data de publicação
desta lei, o horário de funcionamento

das 6 às 23 horas", com ressalvas no

Artigo 3°, do decreto de regulamen-
tação da lei n04.746, que dispõe sobre

"a antecipação ou prorrogação do
horário de funcionamento de bares e

similares, estabelecida no Artigo n° 4
da lei, deverá ser requerido à Secretaria
de Finanças. O horário pode ser pror-

rogado, dependendo de peculiaridade

do estabelecimento, do local e do
interesse da comunidade, além das
condições de higiene e segurança

Segundo o vereador Mário topes.
"com a iniciativa, o prefeito Gil Arantes

pretende afastar das escolas e enti-
dades de ensino, onde se concentram
um número maior de jovens, os focos

de marginalidade e violência sem pre-

juízo aos comerciantes", comenta.
Segundo o Capitão Dorival Alves

Filho, da 1° Cia do 20° Batalhão de

Polícia Militar de Barueri, "a atitude do
prefeito Gil foi muito corajosa, pois

inibe a ação dos marginais, apoiando
o trabalho de Segurança Pública.
Locais que antes eram mal freqüenta-



dos em bairros mais afastados e até no

centro de Barusri hoje com a lei em

vigor. já se percebe uma tranqüilidade,
facilitando inclusive o trabalho da polí-

cia na identificação de suspeitas",
explica o Capitão. "No bulevar. por

exemplo, antes havia uma concen-

tração de desocupados e ambulantes
em função dos botecos que fun-
cionavam ir.regularmerlte, no local, até

altas horas da noite. Hoje, isso não

acontece mais", completa
Os bares e lanchonetes que

permaneceram estão em situação
regular e devem cumprir o noráno. O

restante só obt'erá licença, se após
fiscalizados, não houver irregulari-
dades. A fiscalização será feita pela

Comissão formada por representantes
da Guarda Civil Municipal, Vigilância
Sanitária, Comitê de Segurança e

Cidadania e Secretaria de Plane-
jamento e Controle Urbanístico.

Segundo '0 Delegado Assistente
Dr Marcelo Prado, da Polícia Civil de
Barueri, face a denúncias de venda de

bebidas alcoólicas e substâncias tóxi-

cas à menores, vários esta-
belecimentos em Alphaville e

Tamboré, foram fiscalizados pela Políci.a
Civil, que resultou inclusive, no

fechamento de um deles. A lei trouxe Cl

fiscalização, enquadrou estabeleci-
mentos nos termos da lei, afastando as

atitudes suspeitas e eliminando os
focos de risco, visando defender a

cidadania e a integridade
Em entrevista ao jornal "O Estado

de São Paulo", o Delegado Ivanei
Cayres de Souza, diretor da sa
S@ccional Leste, falou sobre o tipo de
traficante que está mais próximo dos

JOvens "É o microtraficante. É nele que

a Polícia deve concentrar esforços, sem

prejuízo do combate aos médios e
grandes.

O microtraficante é o sujeito que
pega na mão do teu filho São a base
da pirâmide de tráüco. Eles se soli-

darizam em comprar e usar juntos.
As escolas são um alvo de interesse

dos traficantes porque a escola propi-

cia clientes novos. É comum pessoas
receberem drogas de graça na porta
das escolas porque na segunda vez,
ele sabe que vai vender"

"A ação do prefeito Gil Arantes
causou impacto não só entre a

comunidade, mas também despertou

o interesse das autoridades de segu-

rança pública de outros municípios, na
tentativa de reduzirem seus índices ele
oconénoas causadas por excessos ele

drogas e bebidas", comenta o coman-
dante da 1 a Cia PM de Barueri.

As informações completas sobre a
Lei 1.214 serão publicadas no Boletim

Informativo produzido pela Secretaria
de Comunicaç.§o da Prefeitura de

Barueri.

Alphaville Zero recebe
representante do DIPE/Denarc

I1Im 30 de maio passado. o
Prof I\lexandre Prado Avilez, do
Departamento d@ PrfZvenção e

Educação DIPE/DENARC de São
Paulo, esteve presente ao
Residencial Alphaville Zero,
rnimstranoo uma palestra sobre o
comportamento do usuário de

entorpecentes, suas característi-

cas e conduta, esclarecendo as
dúvidas dos moradores.

Com iniciativa do Diretor de

Segurança do Residencial, Sr José

Aparecido Moia, sob orientação
do ex-presidente do CONSEG, Sr
Paulo César Silveira de Toledo, que

declarou "estas ações enriquecem
o trabalho ao combate a crimina-

lidade e violência"



Barueri recebe viatura de resgate para o
Corpo de Bombeiros, do governo do Estado

[;)/1.,:,.'., '.' ~'-

o governador Geraldo Alckrnin,
entregou sete unidades para o
Corpo de Bombeiros e cinco vans
para a PolíciaCivil

O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria da
Segurança Pública, entregou em
junho passado, sete viaturas res-
gate para unidades do Corpo de Bombeiros da Região
Metropolitana e cinco vans para a PolíciaCivil. Das viaturas
resgate, cinco foram destinadas para a Capital. uma para
Guarulhos e outra para Barueri.

Com este reforço, o trabalho de resgate de vitimas de
acidentes nos locais ganha agilidade e eficiência. Das vans
entregues para a Polícia Civil, três são descaracterizadas e
equipadas para cumprir missões nas quais a polícia deve
trabalhar disfarçada. As outras duas foram configuradas
como delegacias móveis para aumentar a interação entre o
Poder Público e a comunidade: as delegacias móveis podem
se deslocar para bairros mais distantes e funcionar como
delegacias, registrando ocorrências e servindo de base para
investigações.

A solenidade, realizada na Praçade Sé,foi presidida pelo
governador Geraldo Alckmin e contou com a presença do
secretário de Segurança Pública, Marco Vinicio Petrelluzzi,do
Comandante-geral da Polícia Militar. Rui César Meio, e do
delegado-geral da PolíciaCivil, Marco Antônio Desgualdo, o
deputado estadual e chefe da Casa Civil. João Caramez, o
vereador Mário topes. representando o municípiO de Barueri,
que em nome do prefeito Gil Arantes, recebeu as chaves da
viatura resgate.

00 iníCiode seu primeiro mandato, em 1995, até agora,
o atual governo Já investiu cerca de RS400 milhões em novas
Viaturas,armamentos e equipamentos de informática e tele-
comunicações para modernizar a Infra-estrutura e aprimorar
o trabalho das Polícias.

Mário Lopes, ao lado do
governador Alckim e o chefe
da Casa Civil João Caramez

O Capitão Dorival Alves Filho, da r- Cia. do 20°
Batalhão de Polícia Militar de Barueri, agradece ao
CONSEG pela doação dos computadores e impres-
soras aos Postos da Polícia Militar de Alphaville e
Tamboré, que viabilizarão o sistema informatizado
dos Boletins de Ocorrências.

"O CONSEG atendeu prontamente a soliCItação
da PM. É gratificante contar com o apoio da cornunidade na
obtenção de recursos para oferecer qualidade em prestação de
serviços de segurança", comentou o Capitão.

Além dos equipamentos, os postos foram reformados, receben-
do pintura, colocação de pisos e luminárias, troca de vidros e plan-
tas. Também foram doados mesas de escritório e apoio de telefone,
caixaspara arquivo e bandeiras do Brasil. do Estado de São Paulo e
de Barueri.

Paraefetuar as doações, o Conseg de Alphaville/Tamboré contou
com a contribuição das Sociedades Residenciaise Empresariaispar-
ticipantes deste órgão.

O Posto de Alphaville está localizado na Av Alphaville stt: em
frente ao Residencial 2, telefone 4191-1270, e o de Tamboré fica na
AI Araguaia, s/n, telefone: 4191-4928.

Como denunciar comportamento
perigoso no trânsito

Emjunho passado, a vítima, uma mulher de
35 anos, moradora em Carapicuiba andava pela
AI Araguaia, quando encontrou um cheque de
13 mil Reais. Neste momento, aproximou-se
uma mulher morena dizendo que aquele
cheque pertencia a uma outra mulher. dessa
vez loura que se aproximava. Como prova de agradecimento, a
morena e a loura ofereceram uma quantia à vítima se a mesma fosse
sacá-Io. A vítima então deixou a bolsa com a loura e a morena e se
dirigiu ao Banco. No caixa, constatou que o cheque não tinha
fundos.. Ao retornar no local não encontrou mais a dupla de
estelionatárias.

A Senhora o.S.R.M foi conduzida ao Banco Bradesco pelo
vigilante Rubens para bloquear seus cartões, recebendo orientação
para dirigir-se à Delegacia de Políciade Barueri para a elaboração do
B.O. Segundo O.S.R.M, as mulheres ocupavam um Fiat Elba, de cor
preta. Fique Atentol

O comportamento perigoso de alguns rnotoristas é uma das maiores
causas de brigas no trânsito e, muitas vezes, de acidentes. Denúncias
podem ser feitas:

• No Distrito Policial mais próximo;

• Pelo telefone 190 (dependendo do caso, faz o
encaminhamento para o órgão específico);

• No Plantão de Delegacias de cnmes de trânsito,
localizado no prédio sede do Detran
Av PedroÁlvares Cabral, 130I, 6° andar
Telefone (I I) 889-3166

O atendimento é 24 horas, todos os dias da semana.

Telefones Úteis

Disque Denúncia

0800-156315

Alcoólicos Anônimos

3315-9333

Centro de Reabilitação de
Dependentes Químicos

4154-5104



: www.estradas.com.br- .
: Informações sobre turismo, lazer,
: condições de tráfego e dicas para viagem.
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: Informações sobre multas,
: pedágio e condições de tráfego.

: www.ecovias.com.br
:' C~~'di~6~;' d~'t~2~;i~;'~; sistema
: Anchieta/lmigrantes.

: www.procon.sp.gov.br/cartconsumoEnergia.htm
:'I~'f~~r"r;; ~~'br~' ~. P;~g;a'~~' E~~~g~~~;;I' d~"""""""
: Redução do Consumo de Energia Elétrica.
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: Lavra boletins de ocorrência (BOi, pela Intemet.
: Pesquisa sobre veículos roubados, pessoas desaparecidas.

: www.viaoeste.com.br
rl~f~~r"r;; ~~'br~' ~~'r~d~Ci~~ Raposo Tavares e Castelo Branco.

Q Alerta .Geral é uma rede: de rád10 E'/lle in@má:
instantaneamente todas as entidades de' segurança.
Em casos de emer.gêhcia ou situações-suspeitas,
ligue imediatamente.

Ouem ainda não observou as
viaturas da Guarda CIvil

Municipal de Barueri estacionadas
em alguns pontos estratégicos

de Alphaville e Tamboré?
Nestes pontos, o efetivo da

Guarda permanece atento, em
tumos altemados, apoiando o

trabalho da Polícia Civil e Militar,
em casos de ocorrências.

De acordo com o ronvêmo
firmado com a Prefeitura
Municipal, desde 1999,

66 homens dispostos nos
. "Pontos de Bloqueio", realizam o

fundamental controle das vias
de acesso aos bairros, que são
regularmente fiscalizados pela

Comissão Fiscalizadora do
Convênio, formada por

representantes da Guarda Civil
Municipal, SOCET e SACIE.

Este é o resultado dos esforços
conjuntos entre Prefeitura
MuniCipal de Barueri e das

associações e entidades sediadas
na região, contribuindo para a

solução dos problemas de
segurança.

11L <D Andrômeda x Alphaville
® Saída para Interior
® Saída para Capitalo Araguaia x Tamboré
® Colégio Mackenzie
® Ceci - Jardim Imperialo Araguaia - Jardim Mutinga '."""'_-o?",'
® Shopping Tamboré

't\IIQ ® Ponte Carapicuiba
= @ Supervisão e Apoio

.
: www.emprego.sp.gov.br............................
: Informações de programas de desenvolvimento social, dicas
: de cursos e vagas
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xistem coisas que
só dando uma

mãozinha.
o Grupo Embrase é hoje o maior

referencial em prestação de serviços no setor de
terceirização. Em seus quase quinze anos de
mercado vem se destacando não só pela
inovação como também pelo compro-
metimento profissional de seus colaboradores.

Contando com um atendimento perso-
nalizado o Grupo Embrase oferece soluções
inteligentes nas áreas de Segurança,
Monitoramento Eletrônico, Serviços Gerais,
Seguros e Rastreamento de veículos e cargas
por satélite.

A contínua busca por novas tecnologias
e o aperfeiçoamento permanente de seus
colaboradores, resultou no Prêmio Qualidade
América do Sul em que o Grupo Embrase é o
único do segmento a recebê-lo pelo segundo
ano consecutivo. Na busca de soluções para
seus problemas, procure o Grupo Embrase,
nós gostaríamos de "dar uma mãozinha".

- -_/

EmlJraseo
SEGURANÇA-SERViÇOS-SEGUROS

São Paulo - Av. Marquês de São Vicente, 1191· Barra Funda . 01139003 ·0(11) 3619.5400· embrase@uo1.com.br
Filial Campinas - R. Dr. Emílio Ribas, 75 . Cambuí· 13025 140 ·0(19) 3225.3128· webmaster@embrase.com.br

Visite nosso Site: http./rwww.grupoembrase.com.br


