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EDITORIAL
“Esta é uma edição especial que preparamos com muita alegria para vocês, 
a começar pela capa, onde poderão apreciar um exemplar de cada ano do 
nosso informativo.
Sim, o CONSEG Notícias completa 20 anos de existência trazendo notícias 
importantes e essenciais à nossa região, sempre com o objetivo de criar um 
ambiente mais seguro e agradável para a população.
Nos últimos meses, assistimos a grandes apreensões de drogas no Estado 
de São Paulo e uma das maiores aconteceu aqui em Barueri numa ação bem 
sucedida realizada pela Polícia Militar, decorrente de uma denúncia anônima 
feita através de uma ligação para o 190 - COPOM.
Aprecie o conteúdo desta edição e as demais matérias, inclusive para 
conhecerem um pouco sobre as pessoas que contribuem com o CONSEG.
Boa leitura!”

SR. OSWALDO SILVA NOS CONTA SUA TRAJETÓRIA DE 
MAIS DE 30 ANOS À FRENTE DA SOCET

Gislane Gandra Lima
Presidente do CONSEG 

Alphaville-Tamboré

Contador, Administrador de Empresas e morador de Santana de Parnaíba 
há 19 anos, Oswaldo Silva foi contratado por um grupo, em 1988, com a 
missão de conseguir adesões espontâneas das empresas para constituir 
a Sociedade Centro Empresarial Tamboré, a SOCET.
Responsável pela gestão da administração e atividades da associação, 
reporta-se à diretoria e, em paralelo, interage com o CONSEG, autoridades 
policiais, prefeitura, concessionárias e outras associações.
Com gerentes de outras associações organizadas, atuou na criação do 
CONSEG Alphaville-Tamboré, do qual é membro efetivo; da implantação 
do “Alerta Geral”, com comunicação simultânea entre as autoridades de 
segurança, associações empresariais e residenciais e também foi um dos 
que trabalhou para trazer o 18º Grupamento de Bombeiros de Barueri.
“Gostaria de destacar a importância da interação entre associações e 
autoridades policiais em nossa região, pois fortalecem os benefícios 
à comunidade e também o excelente trabalho exercido pelo nosso 
CONSEG”, enfatiza.

• Sistemas autônomos garantindo alta disponibilidade evitando parada do serviço;
• Mídias de controle: Cartão RFID, biometria digital e fácil, QR-Code, senha e mais;
• TAG Veicular: Controle automático; entrada e saída e vagas por unidade;
• Catraca Virtual para ambientes com limitações físicas ou visuais;
• Recepção Digital: autoatendimento em totens multimidias;
• Avançados sistemas CFTV Digital, HD & IP: arquivamento em nuvem;
•• Projetos de iluminação em LED: maior economia e mais eficiência;
• Flexibilidade Comercial.

11 4196-3333
www.ddcom.com.br

Sistemas de Segurança e Automação Condominial
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No auge de seus 91 anos, Oswaldo está em plena atividade e não pensa em parar de trabalhar. Aliás, é um 
conselho que deixa aos leitores. Seu trabalho e suas atividades junto à comunidade o renovam todos os dias. 
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QUASE CINCO TONELADAS DE DROGAS SÃO 
APREENDIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM BARUERI

Uma movimentação anormal na madrugada, no galpão 
de uma empresa de Barueri, gerou chamados para o 190 - 
Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). Tratava-
se da transferência  de 4,7 toneladas de entorpecentes - de 
caminhões para veículos utilitários.
Realizada pela equipe de policiais militares do 20º Batalhão de 
Polícia Militar Metropolitano, a ação iniciou após determinação 
do COPOM, para atender uma suposta ocorrência de roubo.
De posse das informações, os policiais realizaram diligências no 
local e puderam visualizar, numa empresa vizinha, um indivíduo 
correndo, que também foi abordado e informou que estaria 
ali para fazer carregamento de drogas. Na referida empresa 
haviam três veículos utilitários e três caminhões, onde foram 
encontrados os produtos do tráfico.
Nesta operação, além da apreensão de 4.830 pacotes de 
maconha, quatro pessoas foram presas em flagrante no pátio 
de uma empresa localizada nas proximidades do Rodoanel e da 
Rodovia Castello Branco, houve a recuperação de 10 aparelhos 
celulares e de um veículo roubado no mês de fevereiro, em São 
Roque, que seria utilizado para transportar parte das drogas.
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NÚMERO DO IMEI AJUDA A PRENDER ASSALTANTE
Todo aparelho celular vem com uma numeração 
de 15 dígitos, responsável por sua identificação: 
o IMEI - “International Mobile Equipment Identity” 
ou, em português, “Identificação Internacional de 
Equipamento Móvel”.
Recentemente, um morador de Alphaville sofreu 
um assalto com agressão física e roubo de seus 
pertences, inclusive o celular, no Centro de São 
Paulo.

Um familiar da vítima contatou a central 190, 
informou o ocorrido, características do agressor, 
bem como o IMEI do aparelho roubado. 
No dia seguinte, o boletim de ocorrência foi 
registrado no DP de Barueri.
Em poucos dias um policial fez contato com a vítima 
informando que haviam prendido uma pessoa 
portando o celular roubado. Comunicar o roubo 
e fornecer o número do IMEI foi essencial para a 
solução deste caso.

GUARDE O NÚMERO DO IMEI 
Com ele é possível bloquear
e até mesmo rastrear seu celular.

DIGITE
*#06#

Como obter o número do IMEI de seu celular
• Entre no aplicativo Telefone, acione o teclado como se fosse fazer 

uma ligação, digite *#06# e, em seguida, “discar” (em alguns 
aparelhos aparece sem que precise “discar”).

• No menu “Ajustes” ou “Configurações”, “Geral”, procure “Sobre o 
celular/telefone” e/ou “Status.

• Na caixa do aparelho, impresso em etiqueta na área externa.

Para saber a procedência de um celular
Entre no site: http://www.imeipro.info

*#06#
=

IMEI



CONHEÇA UM POUCO SOBRE A ATUAL EQUIPE DO 
CONSEG ALPHAVILLE-TAMBORÉ

Com a missão de 
servir a este Conselho 
de Segurança, aqui 
está o atual time de 
voluntários que se 
reúne para buscar 
soluções e melhorar 
a segurança e a  
qualidade de vida da 
população local.
A seguir, confira a 
função de cada um no 
CONSEG, profissão e 
algumas das atividades 
que desempenham no 
dia a dia. 

1º Secretário
Evaldo Braun
Administrador
Morador de Alphaville 
há 28 anos e trabalha 
na administração do 
Residencial Zero.

Presidente
Gislane Gandra Lima
Advogada
Moradora de Alphaville 
há mais de 10 anos. 
Também preside a 
ACVAT.

Vice Presidente
Leonardo Cunha
Engenheiro Civil
Morador de Alphaville 
há 11 anos.
Gerente Geral da 
AREA.

2º Secretário
Batista Verardi Neto
Coronel da PM
Morador de Alphaville 
há 4 anos. 
Superintendente de 
Segurança - Res. Zero.

Diretor Social
Joaquim Domingues
Letras
Morador do Tamboré 
há 20 anos.
Gerente de Segurança 
da AREA.

Conselheiro
Nelson Ignácio Pichiliani
Economista
Morador de Alphaville 
há 42 anos.
2º Tenente de Artilharia 
da Reserva do Exército.

Conselheiro
Enzo Scalzi
Físico
Morador de Alphaville e 
Tamboré há mais de 35 
anos.
Analista de sistemas.

Conselheira
Letícia Ferreira
Administradora
Mora em Santana de 
Parnaíba há 35 anos. 
Supervisora Adm. na 
SOCET há 29 anos.

Conselheiro
Pedro Paulo Reynol
Advogado
Morador de Alphaville  
há 23 anos.

Assessora de 
Imprensa
Christiane Burti
Jornalista
Editora-chefe dos jornais 
CONSEG Notícias e do 
PAM Barueri.

Relações Públicas
Fabiana Ruiz
Publicitária
Moradora de Barueri 
há 29 anos.



JORNAL “CONSEG NOTÍCIAS” COMEMORA 20 ANOS 
DE INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

Com sua primeira edição 
publicada em Agosto de 1.999, 
o CONSEG Notícias chega ao  
20º aniversário, sempre com o 
objetivo de trazer à população 
as principais e mais relevantes 
notícias da região na área da 
segurança, além de alertas e 
campanhas de prevenção para 
inibir a ação de criminosos e 
aumentar a qualidade de vida 
dos moradores e frequentadores 
de sua área de atuação.
Com periodicidade trimestral, 
o jornal também tem como 
pauta destacar os eventos 
que o CONSEG participa e as 
campanhas educativas que 
desenvolve e/ou apoia, sempre 
com foco na prevenção.
Leitora do CONSEG Notícias 
e frequentadora assídua das 
reuniões mensais do CONSEG 
Alphaville - Tamboré há 
mais de seis anos, a síndica 
do Condomínio Edifício 
Copacabana, Maria Nilda Del 
Nero Chirichella compartilha 

SICREDI CRIA CAMPANHA
PARA CELEBRAR O “DIA C”

No último dia 5 de Julho, o CONSEG e a AREA participaram 
do “Dia C” - Dia Mundial de Cooperar, promovido pela 
SICREDI, em Alphaville. Com o tema “Gentileza Gera 
Gentileza”, a ação consistiu na distribuição de 1.000 flyers 
com 10 atitudes para transformar o dia-a-dia das pessoas.
“O objetivo do ‘Dia C’ é desenvolver ações de 
responsabilidade social, visando o bem estar da 
comunidade onde a Cooperativa está inserida”, explica 
Suzana Kaufmann, Gerente de Contas da SICREDI.
“Nos dias de hoje, onde as pessoas correm contra o tempo, 
às vezes, deixamos a prática dos bons costumes de lado. A 
ação visa resgatar atitudes que fazem as pessoas melhores 
e reforçam o respeito entre elas. O CONSEG abraça causas 
que possuem o intuito de criar ações positivas e preventivas 
em busca de um ambiente melhor para se viver”, comenta 
a Presidente Gislane Gandra,  que participa pela primeira 
vez, ativamente, desta mobilização mundial.
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respeito do informativo e de sua 
participação no Conselho de 
Segurança. “O jornal é muito 
importante porque a gente 
precisa saber o que se passa ao 
redor de onde a gente mora. É 
como se fosse uma reunião do 
CONSEG, impressa”, comenta 
a moradora de Alphavile.
Além do informativo ser um 
veículo essencial para a 
divulgação dos acontecimentos 
variados no tocante à segurança, 
Nilda relata que através do jornal 
e das reuniões fica inteirada, 
recebendo notícias sempre 
atuais de Alphaville, Tamboré, 
Centro Comercial, shoppings e 
principais avenidas da região. 
“Uso essas informações para 
mim e também divido com as 
pessoas do meu convívio”.
Dos assuntos que chamaram 
sua atenção nas últimas edições, 
ela destaca as campanhas, 
especialmente a de Prevenção 
de Acidentes no Trânsito. 

A última campanha foi 
realizada com participação do 
DEMUTRAN e do Corpo de 
Bombeiros.
Os informativos CONSEG 
Notícias são distribuídos 
gratuitamente nos bairros de  
Alphaville, Tamboré, empresas, 
comércio e residências da 
região.

Sra. Nilda Chirichella, leitora e 
participante do CONSEG
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TELEFONES ÚTEIS
Emergência
190 PM – COPOM
193 Corpo de Bombeiros
199 Defesa Civil
181 Disque Denúncia – Sigilo Absoluto
153 Guarda Civil Municipal de Barueri
Demutran: (11) 4198.8214

Úteis
20º BPM/M – Polícia Militar: (11) 4198-3300/2828
Posto da Polícia Militar - Alphaville: (11) 4191-4928
Posto da Polícia Militar - Tamboré:  (11) 4191-7937
Delegacia Central de Barueri: (11) 4198-3145/0522
2º Distrito Policial de Barueri: (11) 4195-2725
Delegacia de Defesa da Mulher: (11) 4198-3145/0522
Conselho Tutelar: (11) 4198-5344

 Controle de acesso com mais segurança;

 Sem burocracia e com mais agilidade;

 Via whatsapp, não precisa de aplicativo;

 Integrado com reconhecimento facial.

TECNOLOGIA
(11) 3386.1818
haganaeletronica.com.br

RIO DE JANEIRO
(21) 2430.1800
hagana.com.br/rio

SÃO PAULO
(11) 3393.1717
hagana.com.br

O futuro do controle 
de acesso já chegou!

Olá, eu sou a Sabrah, assistente 
virtual da Haganá. Minha missão é 
ajudar no controle de acesso com  
facilidade, praticidade e segurança. 
Quer saber como? 

Acesse o site e um 
especialista entrará 

em contato! 
www.sabrah.com.br

CURITIBA
(41) 3078-7932
hagana.com.br/parana

Assista ao 
vídeo de 
apresentação

Anuncio-Sabrah-conseg-20,8 x 14,5-final.pdf   1   11/07/2019   08:22:56


