Editorial
Os CONSEGs de São Paulo funcio-

Ao longo dos nove anos de existência do CONSEG AlphavillelI'amboré

as

O apoio prestado aos órgãos de

nam como elo entre a comunidade e os

segurança pública é espontâneo com o

diretorias se empenharam em manter

órgãos de segurança pública, subordi-

objetivo de melhorar as condições

latente a função de Conselho de

nados à Coordenadoria dos CONSEGs.

gerais dos serviços prestados dentro da

Segurança. Afunção

não pode ser con-

A função dos Conselhos além de

região de abrangência do Conselho.

fundida com a dos órgãos de segurança

conciliadora busca minimizar as ações

É importante destacar que de

pública constituídos. As polícias estão

criminosas como roubo de carga e às

'obrigatório' só existe o compromisso

nas ruas, fazendo suas operações e

empresas, furto de veículos, golpes,

com a cidadania e a realização das

trazendo resultados. O Conselho de

envolvimentos com entorpecentes, e

reuniões de onde surgem as solici-

Segurança congrega mensalmente os

problemas relacionados ao trânsito.

tações e a troca de informações.

setores de segurança de todo o

Portanto, quem pensa que o

Este compromisso deve ser mantido

município para buscar soluções aos

CONSEG pode ou deve exercer funções

para que todos possam gozar de uma

problemas que afetam o cotidiano da

pertinentes aos órgãos de segurança

segurança regular; serviço raro e caro

comunidade.

pública, se engana.

em todos os cantos do País.

Síntese das reuniões do CONSEG
agosto, setembro e outubro de 2006
• Os organismos de segurança atuantes na cidade de Barueri
comentaram sobre as ações em prol da comunidade: Segundo o
Comandante da Guarda Civil Municipal, Miguel Ribeiro da Silva, uma
tentativa de roubo à empresa ADIDAS, em julho passado foi frustrada
após a denúncia de uma testemunha feita à GCMB.
• A PM reforçou as operações com relação aos roubos de veículos
que, geralmente, ocorrem em carros sem dispositivo de segurança ou
que ficam estacionados por longos períodos em Alphaville e Tamboré.
• Para equacionar alguns problemas, a PM e as entidades que compõem o Alerta Geral, analisam periodicamente,
normas preventivas
para o aperfeiçoamento
do sistema de segurança para a região.
• Segundo o Ten PM César Terra, comandante da 5' CIA, o recolhimento de veículos abandonados nas alamedas da região,
visa evitar que os carros sejam utilizados
como esconderijos para marginais ou
entorpecentes.
• O Engenheiro Juvenal da Prefeitura de
Barueri, responsável pelas questões de
trânsito no município, falou sobre a
aprovação do Sr. Prefeito Furlan na

construção de uma passarela elevada na Alameda Rio Negro, entre o
entroncamento
com a Alameda Tocantins e o trevo do Km 23 da
rodovia Castelo Branco. Segundo o engenheiro, alguns projetos estão
sendo discutidos entre os representantes da prefeitura, da concessionária Via Oeste e da AREA, em busca de melhores alternativas para
a população. "Hoje, 450 mil veículos circulam em AlphavillefTamboré,
que está com uma estrutura descaracterizada", completou. Juvenal
lembrou ainda sobre a implantação de um sistema de temporização
semafóríca (sincronizada) no cruzamento das Alamedas Rio Negro
com Madeira, para reforçar a segurança dos pedestres e motoristas no
local.
• Para a Via Parque foi solicitado uma iluminação adequada e a
sinalização para evitar acidentes com animais que atravessam a pista.
• Teve inicio a campanha Anti-Drogas oferecida ao público de
Alphaville e Tamboré, com palestras ministradas pelo Ten Cel
Armando Lemos, comandante do 22° BLOG em parceria com o
CONSEG.
• Em andamento estão as palestras: "Segurança Pessoal" e "Delegado
e Você", ministradas por Major PM Dorival Alves Filho, subcomandante do 20° BPM/M e pelo Delegado do ZO D.P, Dr. Gilberto P. de
Brito. As palestras podem ser agendadas pelo telefone (11) 4195.5400
com Ana Campos ou Daniel Barbosa.
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o CONSEG

e seus

princípios
Por Paulo César Silveira

o CONSEG Alphaville/Tamboré,

em

de Toledo

de segurança e representantes

da comu-

seus nove anos de existência, tem

nidade, resultou em soluções criativas e

alcançado

pioneiras, tais como a implantação

excelentes resultados em

beneficio

da segurança da comunidade,

sistema do alerta geral, os convênios

tanto na parte da segurança pública e

com a Guarda Civil Municipal

privada quanto na melhoria

cução conjunta

questões do trânsito.

do

das

Tais resultados

e a exe-

de ações preventivas

e

repressivas de segurança. Tais objetivos

Alphaville/Tamboré,

foram obtidos em razão da integração

somente foram alcançados

sempre resguardados,

dos órgãos públicos e privados de segu-

bem comum e o interesse público têm

essa entidade

norteado

ética, respeito e eficiência

rança da região, integração
desenvolvida
cionamento

esta que foi

através do harmônico

rela-

pessoal entre seus membros,

durante as reuniões de trabalho,
informações

onde

traçados. Esse esforço conjunto

todas as atividades

de inte-

deste

CONSEG, sem que quaisquer

interesses

pessoais, políticos ou ideológicos
influenciassem

são trocadas e os planos

porque o

o trabalho

anos de existência,

da implantação

desses

guarda municipal

Consegs, seguidos à risca pelo CONSEG

a

do CONSEG Alphaville/

diversificadas.
norteadores

privadas

que beneficiam

Tamboré, na comemoração

Tais pri ncípios

de parcerias

Parabéns a todos os

pessoas e entidades de atuação as mais

grantes da policia militar, policia civil,
e entidades

integrantes

para que continue

a ser um exemplo de

público-privadas
comunidade.

realizado por

deverão, pois, serem

de seus nove

e os agradecimentos

de todos os associados da AREA. por nós
representados.

COMUNIÓ'A:'OE

anti-drogas

CONSEG promove palestra

Por Daniel Barbosa

o CONSEG

realizou

em setembro

passado, na Associação
Alphaville

Residencial

Zero, a palestra anti-drogas

com o tema "Doces Venenos"

para

orientar

as famílias

sobre o uso

indevido

de álcool e outras drogas.

A palestra foi ministrada
0

pelo

comandante

do 22

de Logística

Leve, Ten Cel EB Armando

Lemos, chamando
a adotarem
educação

BLOG - Batalhão

a atenção

dos pais

o assunto como parte da
dos filhos,

necessidade

mostrando-Ihes

de um espírito

"Os pais não podem fingir
drogas não existem.

É

que as

preciso orientar

e conscientizar

os filhos quanto

conseqüências,

antes que eles

busquem

exemplos

erradas", destacou

às

com pessoas

de apoio às famílias:
Conselho

Municipal

Perfil

COMAD Anti-Drogas,

www.comad.barueri.sp.gov.br.
comad@barueri.sp.gov.br,

Site:

E-mail:
Fone / Fax:

sobre os

CRAD - Conselho

Armando

lemos: Ten Cel do Exército

Brasileiro,

foi Observador

durante

Referencial

em

Cities of Refuge, entidade
que atua no tratamento

vários tipos de drogas, seus efeitos

Alcoolismo

maléficos

Liberdade,

e possibilidades

de

Barueri,

trata mento.
Segundo

o Ten Cel, a região de

Barueri conta com algumas

entidades

Militar

a guerra civil em Angola;

no Brasil a ONG International

(11) 4198.8522.

o coronel.

A palestra esclareceu

a

de lucidez.

e Drogadição,

Rua da

402 - Jd. Boa Vista -

Fone: (11) 4706.4826.

Grupo

de Família* (Atendimento:

Segunda-

feira:

14hOO).

10hOO / Terça-feira:

químicos

da ONU
presidiu

Coalition

of

norte americana
de dependentes

há mais de 45 anos; exerceu várias

comissões no Exército
mente comanda

Brasileiro

o 22' Batalhão

sediado no município

e atualLogístico

de Barueri.

CONSEG

- Set/Out

2006

Comunidade

pode

os

bons

Entre as atividades do CONSEG
Alphaville/Tamboré, está a prestação de
contas sobre o número de ocorrências
registradas periodicamente pelos
organismos de segurança municipais e
locais.
Os dados fornecidos pelo CONSEGe
frequentemente divulgados pela mídia,
são compilados entre as associações
comoAREA - Associação Residencial e
Empresarial Alphaville, SOCETSociedade Centro Empresarial Tamboré,
Sociedade Fazenda Tamboré Residencial
1, Associações Residenciais Alphaville
Zero, Um e Dois, Centro Comercial e
Shopping Tamboré, que compõem este
Conselho.
A função de fornecer dados sobre os
índices de criminal idade no município é
uma exclusividade da Polícia, visto que
as entidades citadas fornecem dados
sobre o que ocorre dentro da sua área
de atuação, onde as ocorrências são
atendidas inicialmente pela vigilância
interna ou externa aos condomínios
residenciais, Centro Empresarial, Centro'
Comercial e/ou direcionadas à Polícia
Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia
Civil, conforme a necessidade do caso.
Os dados são frequentemente
disponibilizados à comunidade, com o
objetivo de apresentar a real situação
da região, propicíando a colaboração de
todos na redução dos índices.
O CONSEGentrevistou o Ten Cel PM
Edson Santos da Silva, comandante do
20° BPM/M e o delegado titular de
Barueri, Dr. Hélio Bressan algumas das
principais autoridades policiais que

atuam no município de
Barueri, para apontar os
maiores problemas que afetam o cotidiano de Alphaville e Tamboré, mas que
podem ser evitados com
maior atenção de todos.
As matérias alarmantes
dos jornais e até as informações do conhecido bocaa-boca, provocam a sensação de insegurança. Para o
Ten Cel Edson a percepção
de segurança é algo subjetivo e por mais que os órgãos
de segurança seja~ eficientes e reduzam os índices
criminais, os delitos, embora
em menor quantidade, continuam a existir e basta um
único crime para influenciar
na percepção de segurança
da comunidade de modo
negativo, apesar das estatísticas evidenciarem o
declínio da criminalidade.
Segundo os dados fornecidos pela
Polícia Militar, através do CAP- SSP Secretaria de Segurança Pública apon-

Homicídio Doloso

Roubo

As autoridades policial:
organizadas e dizem como c

tam uma variação positiva nos índices
comparados entre 2005 e 2006 em
Barueri.
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2005
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Evolução

-28,8%

Evolução

-30,5%

Evolução -37,3%

Evolução

-24,5%

Evolução

-52,0%

Evolução

-52,7%

Evolução -42,9%

Evolução

-61,5%

Evolução

-34,3%

Evolução -43,8%

Evolução

-24,2%

Evolução

-62,2%

Evolução

-62,5%

Evolução -52,6%

•

TOTAL DO 20· BPM/M (Barueri - Itapevi - Jandira - Santana de Parnaíba • Pirapora do Bom Jesus)
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BARUERI

colaborar para
resultados em

segurança
por Ana Campos

falam sobre operações
comunidade pode colaborar
rança, quanto das pes-

que transitar

soas descuidadas. "Por

dinheiro é contra producente

vezes o delinqüente

de hoje", diz o delegado titular

permanece dias e horas

Barueri.

estudando o ambiente
para detectar o melhor

Em Alphaville

um

dos maiores índices

nas saídas das agências bancárias.
O responsável
pelo comando de
cinco municípios da
Região Oeste de São
Ten Cel PM Edson

de

Opções como os serviços virtuais

momento de praticar o

mente quando envolvem transações

crime; sendo que

com altos valores. Há casos em que

muitas pessoas, por

esses serviços não são suficientes,

ingenuidade, criam situ-

como no caso de pagamentos que as

ações favoráveis que as

empresas fazem aos seus funcionários.

tornam vítimas". O Ten

De acordo com o delegado, é aconse-

Cel lembra que por mais

lhável solicitar a ajuda das forças de

que os órgãos de segu-

seguranças que podem prestar auxílio,

"É

rança atuem preventiva

evitando grandes prejuízos.

e repressivamente é

que a polícia não pode trabalhar

lógico
par-

impossível evitar os

ticularmente

crimes. Nesse momento,

pode evitar que coisas piores acon-

a participação

teçam. Se soubermos que alguém fará

da popu-

para cada pessoa, mas ela

lação é

o saque de algum

importante,

valor elevado, a polí-

pois bem

cia tem condição de

orientada e

deslocar uma viatura

atenta, pode inibir e evitar a

até o local, ou solici-

ação dos delinqüentes.

tar apoio dos outros
órgãos de segurança e

"Todos estamos
sujeitos a sofrer
roubos, mas,
nem sempre nos
conscientizamos
dessa realidade. "

Paulo, o Ten Cel PM
Edson, acredita que

nos dias

oferecidos pelos Bancos, principal-

são os furtos de
veículos e os assaltos

com altas quantias em

eventualmente

até da

própria AREA, a
GCMB, a PM e nós da
Dr. Hélio Bressan

Polícia Civil".
Os órgãos de segu-

rança estão sempre alertando a comunidade acerca dos riscos, porém, só
isso não basta. As pessoas têm que

Quanto aos assaltos nas saídas de

colaborar condicionando-se

às orien-

as pessoas devem ser preventivas para

agências bancárias, o Dr. Hélio Bressan

tações recebidas e prestar mais

evitar estes delitos. Segundo ele, o

ressalta que, "O que se verifica é a

atenção a tudo que esteja acontecen-

marginal é um oportunista

participação

do, a todos os movimentos

fragilidade

que age na

tanto dos órgãos de segu-

da vítima no roubo em si,

por falta de precauções. Todos sabem

desses locais de risco.

ao redor

Comunidade pode colaborar para os bons resultados em segurança

Roubos praticados com
ladrões ocupando motos
Os boletins de
ocorrências registrados pela AREA
apontam uma

tir o mapeamento, em tempo real, das

homens sob o comando do Cmte

ações criminosas, maneira de agir e
concentração da criminal idade, permitindo à Polícia diagnosticar a violên-

Miguel Ribeiro da Silva que faz tudo
isso funcionar".

cia. Oe modo pró-ativo, a Sala de
Situação otimizará e potencializará as

incidência na
prática de roubos

ações da Polícia, com um melhor
Planejamento Operacional. Possibilitará

cometidos por
ladrões ocupando
motos, que armados, abordam as

a ampliação da capacidade preventiva,
inibindo os crimes com rapidez e efi-

vitimas nos semáforos, levam o dinheiro
ou o veículo e utilizam capacetes para
dificultar o reconhecimento. Segundo o
delegado Hélio Bressan "Nos roubos de
veículos em semáforos, a distração da
vítima com o OVO,com o celular, com

ciência na capacidade reativa e repressiva, quando da prática crim inal. "A
Sala ampliará a eficiência, a eficácia e a
efetividade da PM, gerando maior
segurança à comunidade local", destacou Ten Cel Edson.

Parcerias entre as
Polícias em Barueri

o retrovisor ou com o acompanhante
no carro, faz a ocasião. O ladrão está,
exatamente, esperando por este
momento de distração e aí, não há
condição de se ter outra reação a não
ser a de entregar o veículo sem reagir,
pois pode lhe custar a vida".
O comandante Edson lembra que a
Polícia Militar e a Polícia Civil têm
agido em conjunto realizando operações constantes com vistas a estes delitos, prova disso está na redução deles,
conforme estatísticas. "É necessário que
a população adote posturas que dificultem a ação dos delinqüentes e que haja
uma integração entre a Polícia e comunidade para vencer a delinqüência".

Tecnologia e inteligência
contra a violência

O delegado Hél io, favorável à
parceria, lamenta o fato de as leis
proibirem o uso de giroflex (luz externa) nas viaturas utilizadas por estas
associações, além do fato dos vigilantes não poderem usar armas. "Hoje,
o ambiente está muito mais tranqüilo,
em função
Os ladrões
vão aonde
e eles não

da demonstração de força.
querem facilidade; eles não
sabem que o risco é grande
terão sucesso".

ao Banco, trabalhar, praticar caminhaParceiras em várias ações, a Polícia
Militar e a Polícia Civil também criaram
um setor integrado de inteligência,
onde as informações são concentradas,
analisadas e geram um planejamento
operacional que redunda em ações
conjuntas. "Estas ações têm levado à
prisão de inúmeros delinqüentes e
retirado de circulação armas e entorpecentes na região nos dois últimos anos",
segundo o Ten Cel Edson.
Para o Or. Hélio, o sucesso desta

Oa parceria entre as entidades que
constituem o CONSEGe os órgãos de
segurança pública surgiu a instalação
da Sala de Situação para a PM, que
está em processo de instalação no
município.

é investigar, o que temos feito com
êxito e lucidez. A PM tem feito um
grande trabalho preventivo dentro das

com tecnologia da informação, que
proporcionará um serviço adequado de
inteligência policial, com emprego de
ferramentas estatísticas que irão permi-

As associações de moradores e
empresários de Alphaville e Tamboré
colaboram apoiando às ações dos
órgãos de segurança pública.

O Or. Hélio ressalta que segurança
é fundamental para o progresso do
município. Ir e vir, andar pelas ruas
livremente, ter o momento de lazer, ir

parceria e união rendeu a Barueri o 2°
lugar no ranking dos municípios mais
seguros da Grande São Paulo, segundo
dados da SSP."A função da Polícia Civil

A sala será um ambiente equipado

Parceria com as
Associações

das com tranqüilidade, é tudo o que a
comunidade deseja. Sendo assim o
município cresce sob o ponto de vista
econômico e também pelas ações
sociais que a prefeitura tem feito para
manter um ambiente tranqüilo.
• 20° BPM/M, rua Caim, 181 Jardim São Pedro - Barueri Fone: 4198-1626.
• Delegacia de Polícia de Barueri Rua PresoArtur Costa e Silva, 200 Jardim Boa Vista - Barueri Fone: 4198-5974.

devidas possibilidades. A Guarda Civil
Municipal dispensa comentários,
porque o auxílio prestado por ela é
muito grande nos pontos de bloqueio,
na quantidade e na qualidade de
Central de Controle

•
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de Operações

AREA.
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Celulares

o desgastado
pelos criminosos
o telefone

ligados!

golpe utilizado
que ligavam

para

celular de sua vítima,

informando

um falso seqüestro de

familiares

e exigindo

um alto valor

para o resgate, foi parcialmente
inovado. Agora, para usurpar as
vítimas, os bandidos fazem o contato se passando por um funcionário
da operadora

- como se estivessem

em uma central de atendimento

-

dizendo que o celular foi donado.
Solicitam

que o aparelho seja

desligado

por uma hora.

entende

A vitima

que nesse período a

"operadora"

resolverá a fraude,

porém os falsários
para contatar

usam esse tempo

os familiares,

enganando-os

com a velha história

de seqüestro.
Desesperada a família
falar com a vítima,

tenta

mas do outro

lado só ouve a mensagem da caixa
postal ou fora de serviço. No
momento

de choque, as famílias

das vítimas, acabam cedendo às
exigências

dos troteadores.

Recomendações:
• não dê atenção a esses trotes;
• não atenda pedidos estranhos
para qualquer

procedimento

no

celular;
• no caso de insistência,
a operadora
mais próxima

2° Distrito
AI. Araguaia,

ligue para

ou se dirija à delegacia
(D.B)

Policial

Quando vamos às compras,
ficamos encantados diante das vitrines
das lojas, principalmente as de shoppings. A decoração, a variedade de
vestuários, calçados e artigos em geral
chamam a nossa atenção. Boa parte
do tempo é gasto em frente às
vitrines. Podemos até afirmar que
gastamos mais tempo na frente das
lojas, admirando as vitrines, do que
dentro realizando as compras.
Passamos de loja em loja até escolher
o que iremos comprar.
No mundo do crime é semelhante.
Os caixas eletrônicos, na visão dos
criminosos, são como as vitrines das
lojas. Quando vão agir, passam por
várias agências, até escolherem suas
vítimas.
No ambiente dos caixas eletrônicos, eles escolhem o tipo de crime que
irão praticar Pode ser uma troca de
cartão com o da vítima, golpe muito
comum dos estelionatários. Outro tipo
de golpe @ elonar o cartão (famoso
chupa-cabras) no qual é colocado um
dispositivo que irá copiar todas as
informações do cartão e colocam na
parte superior uma microcãmera
voltada para o teclado, que filma a
senha do eorrentista, Também podem
assaltar a vítima no local ou quando
ela sair do Banco, ou então, na
saída podem realizar um seqüestrorelâmpago.
Os caixas eletrônicos despertam a
atenção dos criminosos, devido à rotatividade de numerário ali existente. O
local se torna uma vitrine para os
criminosos. É por isso que devemos ter
o máximo criecuidado, tanto na hora
de entrar, durante o saque e depois na
saída. Veja algumas dicas que irão te
ajudar a diminuir as chances de ser
assaltado ou cair num golpe:

- Esteja atento à presença de
pessoas suspeitas ou curiosas no
interior da cabine, ou nas proximidades dos caixas eletrônicos. Na
dúvida, não utilize.
- Antes de iniciar a transação,
verifique na tela se o equipamento
está ativo ou inoperante. Caso esteja
fora de serviço, não insira seu cartão;
- Não aceite ajuda de estranhos.
Ao realizar a transação não converse
com pessoas estranhas. Caso o cartão
seja engolido, não aceite ajuda, nem
use o telefone celular de terceiros, pois
os dados de sua conta ficarão na
memória do aparelho;
- À noite evite utilizar Caixas
instalados em lugares ermos. Caso seja
necessário utilizar-se de caixas
eletrônicos em período noturno, procure aqueles instalados próximos aos
quartéis ou distritos policiais, postos
de gasolina, lojas de conveniência, ou
ainda dentro de supermercados ou
shoppings;
- Após os saques, guarde bem o
dinheiro e verifique se não tem
alguém seguindo você;
- Quando realmente precisar
efetuar saques, à noite, leve uma ou
mais acompanhantes e lembre-se: Não
reaja a um assalto!

de Alphaville,

821 - Alphaville

-

Fone: (11) 4193.6610.
Fonte: Internet

Siderley Andrade de lima, - guarda municipal de Jandira e consultor de segurança pessoal. É membro da ABSEG (Associação Brasileira dos Profissionais de
Segurança), membro da ANAPSP (Associação Nacional dos Profissionais de
Segurança Pública).
siderleyandrade@yahoo.com.br

CONSEG Alphaville/Tamboré
comemora mais um ano de atividades
Ten PM César Terra - 5' Cia, Ora.
Isabel Cristina - DOM, Ten Cel PM
Edson S. Silva - 2(1' BPM/M e Ten Cel
EB Armando
Lemos - 22' BLOG.

Em setembro o CONSEG
Alphaville/Tamboré comemorou,
com os amigos, mais um ano de
atividades.
Entre reuniões ordinárias, extraordinárias, reivindicações, campanhas e eventos o CONSEGchegou
ao final de 2006 com ações como
as palestras anti-drogas, ministradas pelo Ten Cel Lemos,
comandante do 22° BLOG e a
campanha de redução de

por Ana Campos

acidentes com motos.
Entre as conquistas está a
redução nos índices de ocorrências,
conforme mostra a tabela na
matéria central desta edição, resultado das atividades realizadas entre
as Polícias Civil e Militar, a GCMB,
as Associações de Alphaville e Tamboré, as empresas que compõe a
ampliação do Convênio com a
Prefeitura Municipal, Administração Pública, moradores e colaboradores.
A todos, a diretoria do CONSEG

agradece e parabeniza pelo empenho dedicado às atividades.
Estiveram presentes ao encontro
várias autoridades e colaboradores,
entre elas o Tenente Coronel PM
Edson Santos da Silva, comandante
do 20° BPM/M que agradeceu as
parcerias e o apoio às ações policiais na região. O comandante
apresentou o Capitão PM
Brambilla, comandante da 5" CIA,
atual responsável pelos postos
policiais instalados em Alphaville e
Tamboré.

