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positivos,

Resultados

isto é um fato!
por Mário Lopes

Presidente do CONSEG

o CONSEG continua seu trabalho em equipe, a partir
de um conceito de sociedade organizada cultivado desde a
concepção de Alphaville.
Manter e ampliar o número de pessoas empenhadas em
fortalecer a segurança dos bairros é também um dos
objetivos pelos quais, membros natos, efetivos e participantes se reúnem mensalmente no CONSEG
Nesta edição, falaremos sobre as ocorrências mais
relevantes registradas pelas associações, corporações e
entidades que integram o Conselho, como a Polícia
Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda
Civil Municipal de Barueri; o Condomínio Centro
Comercial Alphaville, AREA, Associações Residenciais
Zero, Um e Dois, SOCET, Assoe. Fazenda Tamboré
Residenciall, Shopping Tamboré e o Alpha Conde 1.
Outros assuntos são as comemorações, entregas de
prêmios e encontros ligados à segurança, capazes de
traduzir todo o orgulho de se fazer parte de um grupo que

Síntese das

acredita em um Estado melhor, e por quê não dizer um
País melhor.
O que precisa ficar claro é que, voltados para o nosso
espaço, devemos ter consciência do crescimento da região
que conta hoje com um público flutuante de 150 mil
pessoas e 70 mil moradores, circulando em Alphaville e
Tamboré, onde o importante é o conviver bem mantendo o
conceito de sociedade organizada, e ao mesmo tempo,
chamar a atenção da comunidade para a necessidade de
se conservar a união de esforços e sugestões para manter
a ordem e evitar que os acontecimentos fiquem apenas no
plano das reclamações e discussões.
E, para que haja integração e consenso é necessário
que os empresários, os funcionários de empresas locais, os
moradores e os visitantes de Alphaville/Tamboré, adotem
um comportamento preventivo e ativo, visto que, os
últimos acontecimentos falaram por si.
Segurança é coisa séria!
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Residenciais

estratégias

de Alphaville

e Tamboré, com o objeti-

entre as partes, visando

do 20· BPM/M e coordenador
integrar

eventuais
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da associação e Diretor
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Res. 1, conforme
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dos

solicitação
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Tamboré,

o
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para coibir o abuso

no local, subindo

Para Rinaldo
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ao CONSEG em

iniciou

Piracema, no Tamboré em Barueri/SP,

ao muro do

são necessárias",

• Acidentes

envolvendo
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dentes de trânsito

em Alphaville
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Ronda, diretor

do DEMU-
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de carretas que manobram

CONSEG NOTíCIAS é uma publicação oficial do
Conselho Comunitário de Segurança Barueri
Alphaville / Tamboré.
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de
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Social do CONSEG, Luis H. Mendes Salge. "O

foi providencial,
é iminente,
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Terra e Cmte Miguel Ribeiro.
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o treinamento
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maio passado, e via SOCET - Sociedade
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apro-
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permitindo
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Atenção para os golpes
Em todo o Estado de São Paulo muito se comenta sobre a diversidade de golpes aplicados
em vítimas desavisadas,

inocentes, distraídas ou até mesmo aquelas que se acham espertas.

Os exemplos abaixo mostram a vulnerabilidade das pessoas com relação aos golpes, que
segundo especialistas, até os mais esclarecidos caem no velho conto do vigário.

o melhor
nalidade
fiança

remédio

contra

é a precaução,

Cartões e senhas - os golpes envol-

a margi-

muita

descon-

e pouca ganância!

vendo

os cartões

tam os clientes

e furtos

residências

e empresas,

conhecidos

como, o da "falsa

em

mulheres

os golpes

preferidas

Alguns

objetivo

de clonar

clientes

precisam

O assaltante

dirige-se

ou empresa

escolhida,

normalmente

a uma

estranhos,

acompanhado

de mais comparsas,

fazendo-se

por um entregador

de encomendas

(presente,
mesmo

documentos

e até

também

a residência

para roubar
praticar

nestas condições.

com o entregador

sempre

Converse

- Nunca
páginas

preferencialmente

através

o máximo

persistir,

cadeado

do conteúdo,

fechado;

não receba a

O golpe do "bilhete premiado",
é muito

sempre

aparenta

comum.

Pede ajuda

sobre o seu bilhete

Nesta hora aparece
bem vestido,
do uma oferta
empolga,
comprando

o bilhete

serviço,

ligam

do seu Banco (existem

páginas

clonadas

para captura

os ligados

a sexo e jogos;

de

o celular

resgate

• ;J

pcn

esta hora, os bandi

do seqüestro

para

por 1 hora.'

para a casa da vítima

exigindo

ser de

prestação

desliga

~:

0S

"".

e praticam

na família,

-"

para quem atende

ab~ :

telefone.

"_"'"

desligado

dizem

morre.

Polícia, o telefone
então,

seqüestro,

que se o telefone

a vítima

for

(Segundo\\

deve ser desligado).
para confirmar

liga rapidamente

o

•

para oeelu-

lar da pessoa supostamente

seqüestra-

da, e ouve: - "Este celular

esta desligado

ou fora da área de cobertura"

ocorrendo
bandidos

que este golpe está

em baírros
escolhem

nobres, pois os

as vítimas

através

por meio

Nestes casos a

Policia Civil deve ser acionada
mente,

...Daí em

é só pavor.

A Polícia Civil alerta

das listas telefônicas.
por sites estranhos,

que

e pedem

o celular

na ótima

a vítima

o golpe

diante

especialmente

do fone:

imediata-

147.

Prêmio Franco Montoro de Participação Comunitária

para

premiado.
sempre

ajuda e fazen-

pelo bilhete.

participa

desligar

e o

e dizem

Afirmam

conhecida

con-

para encontrar

o comparsa,

oferecendo

está

que você está navegan-

- Evite navegar

e aborda

uma pessoa ou local e aproveita
falar

em

de senhas);

O golpista

ser ingênuo

a vítima

Acreditando

A família

e veja se o

no roda pé da página

do na página

também

Sendo assim,

os usuários:

virtual

via

do celular

ligam

foi clonado.

Os bandidos

ou

logomarcas

a senha bancária

- Certifique-se

muitas

de RG e CPF

desconhecidas;

- Use o teclado

pos-

encomenda.

uma vítima.

conceituadas.

digite

Os margi-

bancárias

do lado de

Indague

sível acerca do remetente,

contas

a Polícia Civil adverte

de interfones.

pas-

Hackers, buscam

números

receba um

fora da porta,

etc. Se a dúvida

como

golpes utilizando

de empresas

estranho

as senhas a

estão proliferando.

nais, conhecidos

o que bem

nunca

os números

da vítima,

uma operadora

Internet - os golpes pela Internet

entendem.
Para se prevenir,

o celular

Os

atenção

dos caixas eletrônicos.

senhas bancárias,

fazem

obter

residencial

1 hora. Durante

dos correios,

E uma vez adentrando

com

ou pessoas que se fazem

sar por auxiliares

etc.].

os assaltantes

estes cartões.
ter muita

seguem

ser

passar

cesta de café da manhã

encomendas

podem

nestes locais e não divulgar

previamente

promoção

ou pela Internet.

Golpe do seqüestro - os bandidos

em caixas automáticos

praticados.

fazem

atualizado;

são as

equipamentos

instalados

seu antivírus

- Bancos nunca
e-mail

e os aposentados.

encomenda", têm sido um dos mais

residência

atormen-

dos Bancos de varejo,

onde as vítimas
Nos casos de roubos

magnéticos

- Mantenha

A vítima

do leilão e acaba
falso.

se

o

Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Or. Saulo de Castro Abreu
Filho e o Coordenador Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, Or. Sanenari
Oshiro, entregaram em junho passado, o IV Prêmio "Franco Montoro de Participação
Comunitária"aos
CONSEGs que desenvolveram programas relevantes em favor da
segurança da comunidade.
A solenidade aconteceu no Palácio dos Bandeirantes - São Paulo e contou com a
presença do governador do Estado de São Paulo, Or. Cláudio Lembo.
O CONSEG de Osasco foi um dos premiados, concorrendo com campanha contra golpes
de estelionato, realizada durante o ano de 2005 na cidade.

..

V.

atenta,

as de oc~
baixos
por Ana Campos

Os índices de assaltos praticados
nas zonas bancárias, nos últimos
meses, motivaram

a Diretoria do

CONSEG a promover encontros entre
os gerentes dos Bancos instalados em
Alphaville, com o objetivo de minimizar os casos praticados contra
aqueles clientes que sacam grandes
quantias em dinheiro.
Desde maio do ano passado, a
AREA - Associação Residencial e
Empresarial Alphaville,

registrou 21

assaltos próximos aos Bancos. E no dia
13 de junho passado, às 11 h05, em
frente a uma agência bancária da
alameda Rio Negro, um assaltante foi
atingido

no tórax por um disparo da

arma de fogo efetuado por um policial
que estava no local, quando acontecia
a tentativa

de roubo contra um

cliente.
O assaltante que portava uma pistola HE PLUS, não resistiu ao ferimento e faleceu no local.
Segundo o Delegado de Polícia, Dr.
Gilberto Pereira de Brito, os bandidos
observam os clientes nas filas dos
Bancos, que sacam grandes quantias.
Passam as informações

e as caracte-

rísticas sobre a vítima, por celular, ao
comparsa que aguarda do lado de fora,
esperando para roubar a vítima.
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Ii Contra

I 1 AuxílioaoPúblico

eles agem em dois,

"Normalmente

com a Prefeitura Municipal,

Abr

Pessoa

está

Contra o Patrimônio

ocupam uma moto para fugir com

presente em 10 postos de bloqueio,

to é realizado pela vigilância

instalados nos principais acessos de

do condomínio,

Dr. Gilberto.

Alphaville

4191-2154.

telefone:

Militar, após as ações em parceria com
a AREA, os gerentes das agências
bancárias e a intensificação

das opera-

Trânsito

No Centro Comercial, o atendimen-

facilidade e portam armas", conclui o

Em junho, segundo a Polícia

Jun

Mai

e Tamboré. E, atende pelo

interna

através do telefone:

153.

A comunidade

A Polícia Civil está pre-

pode

acionar a vigilância

da

sente no 2° Distrito

AREA, via rádio, através

Policial, localizado à

dos fones de emergên-

ções policiais focadas neste problema,

alameda Araguaia e atende

cia instalados nas

a ocorrência do dia 13 foi a única

pelos telefones:

registrada até o momento.

principais alamedas de

147 e

Alphaville. Acione o

4193-6610.

Segundo o presidente do CONSEG

botão vermelho e peça

Para denunciar anoni-

Mário Lopes, é preciso detectar os

mamente, ligue para o

problemas de segurança e com as

181, este é o telefone do

o socorro.
No Tamboré, a

Fones de emergência

autoridades buscar soluções. A função

Disque-denúncia

do CONSEG é organizar ações em con-

atende 24 horas em todo o Estado de

Empresarial Tamboré pode ajudar

junto. "Solucionar ou evitar os proble-

São Paulo.

através do telefone: 4195-6111.

Sociedade Centro

que

mas de segurança é resultado de uma
parceria que dura oito anos, mas que

Dicas de Segurança

só é possível quando os casos chegam
ao conhecimento

do Conselho, seja

através dos relatórios de ocorrências
ou mesmo por intermédio

• Ao entrar no Banco, verifique se não está sendo seguido
• Atenção a pessoas que se aproximam de você no caixa eletrônico

da comu-

nidade. Se ninguém falar nada, fica

• Evite sacar grandes quantias. Prefira cheques administrativos

impossível tomar alguma providência",

• No estacionamento,

finalizou

• Se perceber uma movimentação

Lopes.

A comunidade

conta com serviços

de segurança pública e vigilância

Dois postos da Polícia Militar estão

avenida Alphaville

estranha, procure um segurança

• Não saia da agência se desconfiar que está sendo observado

par-

ticular, operando 24 horas no bairro.

instalados em Alphaville

desconfie de pessoas que solicitam ajuda

e Tamboré: na

• Não comente com ninguém que fará saques bancários
• Procure ir ao Banco sempre acompanhado
• Verifique se não há micro câmeras instaladas no caixa eletrônico

e na alameda

Araguaia. O atendimento

pode ser

acionado pelo 190.
A GCMB - Guarda Civil Municipal

• Não conte dinheiro em público.
• Para altos valores, use cheque administrativo,
• Não pague seus funcionários

TED ou DOe

com dinheiro. Use cheque ou conta.

de Barueri, por conta do Convênio

CONSEG - MaijJun 2006

Segurança para
prédios de Apartamentos
Por José Nildo Soares, subcomandante
da Guarda Civil Municipal de Barueri

A exemplo de outros CONSEGse

b) Acesso de Estranhos - ao aten-

associações de moradores de todo o

der estranhos, o porteiro deve manter

Estado de São Paulo, para prevenir

os portões fechados e as pessoas do

alguns dos problemas de segurança

lado de fora - o acesso de estranhos,

que podem ocorrer nos prédios de

sempre que possível, deverá ser restrito

apartamentos, algumas medidas

a um horário pré-fixado e ser precedi-

podem ser discutidas em assembléia

do das cautelas disponíveis.

de condôrninos, com ampla difusão

somente pode ser aberto após a iden-

para todos os moradores do prédio.

tificação do visitante e o aviso ao

As normas de segurança também
devem ser adotadas, a fim de conquis-

o portão

morador sobre a conveniência da
entrada. Na dúvida, deve-se solicitar

tar maior tranqüilidade e beneficios

ao morador para vir identificar tal

para todos.

visitante

»

ao receber prestadores de

serviços, é necessário identificá-los,
a} Funcionários - a seleção de

anotar os dados de seus documentos,

pessoal doméstico e do condomínio

avisar o condômino e só permitir aces-

deve ser rigorosa, com pesquisa da

so às dependências mediante autoriza-

vida pregressa dos candidatos e crite-

ção do morador e devidamente acom-

riosa verificação das fontes de referên-

panhado por um funcionário.

cia. De preferência deve ser mantida a

horários de limpeza e recolhimento de

máxima discrição quanto aos valores

lixo, as entradas do edifício devem ser

guardados na casa, existência de

mantidas fechadas.

nos

cofres, etc; o pessoal de zeladoria,
principalmente aqueles que desempenharn funções na portaria do prédio,

c) Câmeras - a instalação de um
sistema de circuito interno de N

devem ser alertados para os diferentes

auxilia nas ações preventivas, como

expedientes usados pelos delinqüentes

fator inibidor contra os marginais e

e devem estar capacitados para tomar

auxiliam nas investigações policiais em

providências urqentes quando

virtude da gravação das imagens.

necessário.
d] Comunicação - manter um

Prestação de serviços

sistema ágil de comunicação com a

A AREA - Associação Residenciale EmpresarialAlphaville oferece:

Polícia, como um botão de alarme,

Cursos para porteiros e profissionais

torna o atendimento da emergência

de recepção.

Os cursos têm duração de uma semana e visam preparar porteiros e zeladores
para um atendimento preventivo às portarias dos condomíniose empresas.
Monitoramento

eletrônico

de alarmes.

O monitoramentoeletrônico é oferecido pela AREA gratuitamente aos associados. Mais informações podem ser obtidas no departamento de segurança da
AREA, telefone 4191-2300.

mais eficiente.

Um

guerreiro

parte
para uma nova

Sincero, honesto, inteligente,
dor, profissional

luta-

e bom caráter. Eduardo

batalha

uma grande alegria e a certeza de que
ele fará um ótimo trabalho

em Jundiaí.

Eduardo Pereira da Silva ao lado do
Dr. Wagner Lombizane.

Pereira da Silva que foi membro particise renovem todos os dias. Nossa

pante, 2" secretário, vice-presidente,
presidente e 1° secretário,

no dia 31 de

maio passado, pediu afastamento

Os recados ...

gratidão

e soli-

dariedade. Sucesso".

de

suas funções no CONSEG Alphavillel

por sua companhia

"Caro Eduardo, tenha a certeza de

Nilvio Tarricone.

que você está agindo com a razão e

Tamboré.
Eduardo esteve à frente de várias

sobre tudo com o coração. Você merece

divina continue

estar mais ao lado de sua família

Conselho na região, dando exemplos de

enormidade

retidão e companheirismo,

esbanjando

em Jundiaí, como pude presenciar

que abraça, respeito para com todos, e

força, dignidade

reconhecidos

quando estivemos juntos

a grandeza de exercitar

e talento

por todas as pessoas que já estiveram ao
seu lado em algum momento

de suas

e da

"Que a sabedoria

funções no CONSEG, desde a criação do

de amigos que você cultiva

Cidade. Parabéns amigo!
direito, como também

na sua
Não é só um

merecimento

a

você e todos os seus".

vidas.
Como todo bom guerreiro, segue

inspirando

o coração de Eduardo com

os sentimentos

de amor pelas causas
os valores

humanos, cada vez mais esquecidos,
meio profissional.

no

É esse o Eduardo que

conhecemos".

Luiz Salge.

Bjs. Clemir França.

para uma nova batalha, agora como
Superintendente
Departamento

"Um bom secretário

do DAE de Água e Esgoto S.A de

ção refletir

faz a sua atua-

em toda a entidade,

assim

"Amigos e bons profissionais
como diamante,

um dos grandes valores

Jundiaí/SP, cidade que sempre o acolheu

como o fez no CONSEG Alphavillel

em nossas vidas. Obrigada

como morador. Deixa na equipe do

Tamboré.

dar a satisfação

CONSEG Alphaville/Tamboré,

seus ami-

gos, uma saudade imensa, mas também

Todo momento

é único. Todo dia é

um novo dia. Que as alegrias colhidas

de Barueri

realizou em maio passado, o Curso de
Aperfeiçoamento

de Oficiais Guardas-

Civís para oficiais supervisores
mandantes

e subco-

da Guarda Civil Municipal

de Itapecerica

da Serra e Jandira.

O conteúdo

Ana Campos.

e Liderança, Supervisão
Armamento
Coordenação

Chefia

Operacional,

e Tiro, Ética Profissional,

Gestão Pessoal e Controle

de Material,

de Ações de Defesa Civil,

Ordem Unida, Pronto Socorrismo,

oficiais

e Técnica

Policial - Comando e Controle.
Em outras oportunidades
formou

a GCMB já

guardas das cidades de Embu

Guaçu, Embu das Artes, Pirapora do
Bom Jesus, Santana de Parnaiba,

do curso, com 45 horas

de duração, foi sobre Comando,

Noções de Direito Aplicado

por você nos

da sua presença e

exemplos de atitude".

Guarda Civil Municipal de Barueri ministra
curso de aperfeiçoamento de
A Guarda Civil Municipal

são

Itapecerica

da Serra, Jandira e Itapevi.

"Ficamos lisonjeados
escolhido

por terem

a nossa guarda para aper-

feiçoar estes oficiais que atuarão
grupo de comando
municípios.

em seus respectivos

Isso só demonstra

a nossa corporação

no

o quanto

é referência",

comentou
Miguel

o Comandante

Ribeiro da Silva.

da GCMB,

Dia das
o comandante

Polícias

do 20° Batalhão de Polícía Militar

Ten Cel, PM Edson Santos da Sílva, o Delegado

Metropolítano,

Titular de Polícia de Barueri, Dr. Hélio
Bressan e convidados comemoraram

o Dia

das Polícias, em abril passado.
O objetivo foi fortalecer

Autoridades

entre os órgãos de segurança pública e

!....:\
Policiais

civís e militares

o entrosamento

"É importante

nos unirmos contra os verdadeiros criminosos em

organismos de segurança para reduzir e

defesa da sociedade", disse o Dr. Hélio Bressan enfatizando

combater os índices de criminal idade.

relevância do encontro.

do 20° BPMIM

femininas

desenvolvimento
econômico-social da

Fórum de

região metropolitana

20· BPM/M comemora
Em comemoração

realizou em maio passado, o Fórum de Desenvolvimento
da Região Metropolitana

Oeste. O evento reuniu

aproximadamente

230 pessoas, agentes de diversos setores, que

com sugestões para o desenvolvimento

FÓRUM DE

DESENVO

ENTO

sustentado das

Barueri,

de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.
Para Mário Lopes, Presidente do CONSEG
além de uma oportu-

84 policiais dos

Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, foram homenageados

colaboração e contribuição,

junto à Polícia Militar

mortes de Policiais ocorridas no mês de maio passado no exercício da
profissão.", finalizou.

importantes,

o evento

mento do aspecto de segurança da região.
Segundo Mário, um fator que chamou a

escolheu se instalar em Barueri, com vistas na qualidade do ensino
grau oferecido pelo Município.

"Sem dúvida o encontro deve

para o aprimoramento

da região", completou.

Para o Presidente da ViaOeste, "Temos tudo a ver com este
desenvolvimento.

Estamos preparados para isso e esperamos tam-

bém todos os benefícios deste possível crescimento sustentável",
afirmou

do 20° BPM/M,

"a homenagem aos Policiais é mais que merecida, tendo em vista as

No Dia dos Conselhos Comunitários de Segurança,
Alphaville/Tamboré é homenageado

atenção foi saber que uma empresa como a Goodyear, por exemplo,

r

e a comunidade.

Para o ten cel, Edson Santos da Silva, comandante

nidade de reunir lideranças e políticos de

mostrou algumas possibilidades de mapea-

ter continuidade

durante o ano.

Também foram homenageados os "Amigos do 20' BPM/M", pela

oito municípios da Região Oeste, gerando um
fluxo de informações

José Braz Cioffi

Na oportunidade

municípios de Barueri, Jandira, Itapevi,
por se destacarem nos serviços prestados à comunidade

Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Santa na

Alphaville/Tamboré,

realizou a cerimônia

que contou com a presença de autoridades civis e militares da região.

Econômico-Social

cidades de Araçariguama,

aos vinte anos,

no dia 29 de junho passado, o 20°
Metropolitano

contribuiram

vinte anos de atividades

BPM/M - Batalhão de Polícia Militar

A Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - Via Oeste

de

a

o presidente da concessionária, José Braz Cioffi.

O Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, Deputado Rodrigo
Garcia, em maio passado, prestou homenagemaos

CONSEGs, no Plenário "Presidente

Juscelino Kubitschek de Oliveira", onde foram
entregues aos presidentes dos CONSEGs, os
Diplomas pela participação

e atividades

realizadas durante o ano 2005.

