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ESMOLA PERPETUA
A CRIANÇA NA RUA
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EDITORIAL
“Neste primeiro informativo com circulação em 2020, reitero os votos de 
toda a nossa equipe para que este ano seja extremamente positivo e muito 
produtivo para todos.

Nosso objetivo principal é manter e aperfeiçoar o que temos feito para que 
o CONSEG continue nesta trilha sólida e bem sucedida, resultado da forte 
aliança entre as forças públicas e entidades privadas.

Já iniciamos o ano com bastante trabalho em uma campanha promissora 
para fazer o bem aos menores em situação de vulnerabilidade. Confira esta e 
as demais matérias que preparamos para esta edição e compartilhe.

Saúde, sucesso e feliz 2020!”

Gislane Gandra Lima
Presidente do CONSEG 

Alphaville-Tamboré

No comando do 20º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano desde Junho de 2019, o Ten. Cel. PM 
Adriano Pedroso de Moraes iniciou sua carreira na corporação em 1988, após formação pela Academia 
de Polícia do Barro Branco.
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CONSEG DÁ BOAS VINDAS AO COMANDANTE D0
20º BPM/M

LANÇAMENTO DO PROJETO “LAR MAIS SEGURO”
VISA DIMINUIR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Nos últimos quatro anos, os casos de feminicídio no Estado de São 
Paulo subiram de 38 para 154. Além disso, o Brasil ocupa o 5º lugar 
no ranking mundial para este tipo de crime. Desenvolvido com o 
objetivo de ampliar ajuda a mulheres que sofrem violência doméstica, 
foi apresentado no último dia 21 de Janeiro o piloto do projeto “Lar 
Mais Seguro”, em Osasco.
O projeto consiste na capacitação de Policiais Militares para levarem 
à população informações sobre prevenção, orientação a quem está 
em serviço médico, psicológico e jurídico, além da implantação de 
um protocolo para possibilitar um atendimento mais humanizado às 
vítimas.

Coordenadora do projeto na 
região, Major PM Eunice (esq.) e 
Cel. PM Helena (dir.) palestrante na 
capacitação de policiais militares

Desde então, exerceu diversas funções em unidades policiais 
diferentes, iniciando em áreas operacionais na região Metropolitana 
de São Paulo. Esteve no Comando de Policiamento e Choque e, por 
oito anos, foi Tenente e Capitão na ROTA.
Pedroso de Moraes possui Mestrado Profissional em Ciências 
Policiais de Segurança, cursos de especialização em Patrulhamento 
Tático, Gerenciamento de Crises e Ações em Distúrbios Civis e, 
como resultado de sua atuação, recebeu várias condecorações, 
entre elas, 12 medalhas de mérito pessoal.
Neste primeiro semestre, o Comandante comemora os bons 
resultados obtidos. “Conseguimos diminuir todos os índices 
criminais, atingindo todos os meses as metas exigidas pelo Governo 
do Estado, graças ao empenho no planejamento e execução do 
policiamento do 20º Batalhão”.

Fo
to

: M
ar

an
hã

o



SECRETARIA DE SEGURANÇA DE BARUERI ENTREGA 
NOVA FROTA DE VEÍCULOS
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Em cerimônia realizada no dia 4 
de Dezembro, a Secretaria de 
Segurança e Mobilidade Urbana 
de Barueri faz a entrega oficial 
das novas viaturas às forças de 
segurança do município.
A nova frota é composta 
por 150 viaturas zero 
quilômetro, sendo 22 Hilux, 
destinadas ao Comando e 
Subcomando da Guarda, 
Romu (Ronda Ostensiva 
Municipal), Coordenadoria 
Geral, Patrulhamento 
Tático Feminino, Inspetoria 
Regional, Comando de 
Força e ao Canil, que é a nova 
modalidade de policiamento da 
segurança.
Há também 65 viaturas 
no modelo Oroch para a 
radiopatrulha.  
O Demutran ganhou 20 motos 
de 300 cilindradas, 15 viaturas 
Amarok e 12 Oroch.

A Guarda Ambiental recebeu 
três viaturas Amarok e duas 
Oroch, personalizadas. 
Já a Defesa Civil conta com 
dois resgates equipados no 
modelo Master, dois veículos 
Amarok e dois Oroch.
Também foram apresentadas 
as quatro bases móveis, no 
modelo Master, que circularão 
pela cidade diariamente em 
pontos estratégicos garantindo 
a segurança nos bairros.
Todos os veículos são 
controlados pelo novo Centro 
Integrado de Monitoramento, 
que foi ampliado e reformulado 
para alcançar toda a cidade.
Outra novidade é que agora 
toda viatura tem compartimento 
para o transporte de detidos, 
que antes só havia em alguns 
carros.

As viaturas também possuem 
“luz de beco” que ilumina a lateral 
do veículo e ajuda no momento 
da abordagem em calçadas, 
além do chamado “quebra-
mato” - uma exclusividade de 
Barueri.
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ÚLTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA EM 
2019 CELEBRA ANO POSITIVO E ANIVERSÁRIOS

Em sua última reunião do ano de 2019, realizada em 4 
de Dezembro, o CONSEG segue seu protocolo habitual 
onde as autoridades civis e militares apresentam 
índices do mês anterior e ocorrências de destaque 
no período. Representantes das entidades privadas 
também participam informando seus números.
Por se tratar do encerramento de mais um ano, o 
momento foi oportuno para os agradecimentos. As 
polícias e demais órgãos manifestaram sua gratidão 
pelas ações em conjunto e, na sequência, houve 
reciprocidade por parte das entidades privadas.
Todos foram unânimes em enfatizar o CONSEG como 
ponte para o sucesso deste trabalho colaborativo que 
faz muita diferença para a região. São nessas reuniões 
que as aproximações acontecem e as ações são 
desenvolvidas.
Ao final, os presentes participaram de uma pequena 
confraternização para comemorar os bons resultados 
obtidos durante o ano e, especialmente, celebrar mais 
um ano de vida dos aniversariantes do último bimestre, 
destacando o Sr. Oswaldo Silva - da SOCET, que tem 
o privilégio de completar 92 anos em plena atividade.
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Acima, Sr. Oswaldo Silva, celebrando 
seus 92 anos de vida ao lado dos demais 
aniversariantes do último bimestre.
Abaixo, alguns dos participantes da reunião.

CONSEG PRESENTE EM PASSAGENS DE COMANDO DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO
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A convite dos batalhões do 
Exército Brasileiro situados em 
Barueri, o CONSEG participa de 
suas últimas solenidades para 
Passagem de Comando, que 
também contou com a presença 
do General de Divisão João 
Challela Junior.
22º Depósito de Suprimento
Em 25 de Outubro, o  Ten.Cel. 
Edalmo Cezar Correa - atualmente 
numa missão na França - passou 
o comando para o Ten. Cel. Flávio 
Alexandre Pinto que, em 7 de 
Janeiro, fez a passagem ao Ten. 
Cel.Vandré Rolim Machado.
22º Batalhão Logístico Leve
O Comando foi passado do Cel. 
Eng. Edelmo Fernandes Oliveira 
para o Ten. Cel. Cav Danilo Villela 
Silva Derré Torres. A solenidade 
aconteceu no dia 6 de Dezembro.

Solenidades marcam passagens de comando do Exército Brasileiro.
À esquerda, 22º D SUP e à direita, 22º B LOG L.
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A idéia da campanha “A Esmola 
perpetua a criança na rua” 
surgiu durante as reuniões 
mensais do CONSEG, após 
munícipes e representantes de 
empresas e comércio da região 
relatarem casos de exploração 
infantil e mendicância.
Por se tratar de um assunto que 
envolve menores em situação 
de risco e, com os números em 
crescimento, foram contatados 
os órgãos competentes: 
Conselhos Tutelares, CRAS 
- Centro de Referência da 
Assistência Social do Jd. 
Mutinga e CREAS - Centro de
Referência Especializado de 
Assistência Social, para buscar 
uma solução.

CAMPANHA TEM OBJETIVO DE MELHORAR CONDIÇÃO 
DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

OPERAÇÕES ESPECIAIS REÚNEM GUARDA CIVIL E 
POLÍCIA MILITAR PARA REFORÇAR SEGURANÇA
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ãoEntre final de 2019  e  início de 2020, aconteceu a ação 
conjunta entre Guarda Municipal de Barueri e Polícia 
Militar denominada Operação Cidade Segura.
Também foi implantada uma força-tarefa entre os 
dias 20 de Novembro e 25 de Dezembro chamada 
de Operação Natal Seguro.
Estas ações foram executadas com a presença de 
agentes administrativos nas ruas da cidade, ampliando 
a frota, pontos de visibilidade, realizando bloqueios,  
e patrulhamento pelas ruas e avenidas tradicionais de 
comércio e proximidades dos shoppings, diariamente, 
até a 1h da manhã.
Houve reforço do patrulhamento ostensivo de rotina, 
utilização da equipe tática e do Canil para garantir a 
segurança da população neste período.

Bloqueios e reforço do 
patrulhamento ostensivo 
garantem mais segurança 
à população

A presente  campanha é 
resultado deste trabalho em 
conjunto, que iniciou ano 
passado, com diversas reuniões 
e tem como princípio contar 
com o apoio da comunidade 
para melhorar a condição 
dessas crianças.
A ação consiste em abordagens 
nos semáforos com maior 
incidência de crianças e 
adolescentes pedintes. Os 
voluntários sugerem aos 
condutores de veículos para que 
não dêem esmolas, falam sobre 
a exploração infantil e enfatizam 
que qualquer ajuda deve ser 
feita às instituições que acolhem 
ou trabalham com crianças em 
estado de vulnerabilidade.

Os flyers, também disponíveis 
aos condomínios, residências, 
empresas e comércio local,  
divulgam o Disque 100, 
número utilizado para denúncias 
de violações de direitos 
humanos. Os telefones dos 
Conselhos Tutelares de Barueri, 
Carapicuíba, Itapevi, Jandira 
e Osasco também devem ser 
usados para denúncias de 
violações contra as crianças e 
adolescentes.
Com o sucesso de nossas 
ações e conscientização, 
vamos contribuir para que essas 
crianças fiquem mais seguras 
em suas casas, escolas e 
áreas de acolhimento e, assim, 
possam ter um futuro melhor.
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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
100 Auxílio à Vida

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
Demutran: (11) 4198.8214
Conselho Tutelar Barueri: (11) 4198-5344 / 99642-7183

A segurança não pode mais ser como era antes. 
É preciso inovar e utilizar recursos para ampliar 
o cuidado com nós mesmos e com o outro. 

O CoSecurity tem o propósito de contribuir 
para uma sociedade mais segura e produtiva 
para educar e mobilizar clientes, parceiros e a 
comunidade como um todo. A metodologia de 
atendimento e comunicação oferece soluções 
que colaboram e facilitam com a disseminação 
da Segurança Colaborativa entre todos. 
Quer saber como?

 Compartilhando imagens com projetos 
 de iniciativa pública;

 Palestra para condomínios e empresas;

 Palestra sobre segurança;

 Dicas de segurança pessoal e patrimonial;

 Eventos para o público geral.

SEGURANÇA NÃO É FEITA 
APENAS POR UM, MAS POR 

TODOS E PARA TODOS!

CONHEÇA O 

CoSecurity Haganá, 
segurança sem fronteiras!

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

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