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Editorial
Com muita satisfação passo a
presidência do Conseg ao colega, Lui;
Humberto Mendes Salge o qual se
destacou entre os membros participantes das reuniões do Conseg, pela
assiduidade, contribuição e dedicação
às atividades a ele atribuídas nos
últimos dois anos.
Com a mesma satisfação outros
nomes foram indicados para compor a
nova Diretoria Executiva com a certeza
de que farão o melhor.
Tivemos dois anos atipicos no
Conseg em virtude dos trâmites de
constituição como Pessoa Jurídica.
Esta possibilidade, hoje um fato foi

uma decisão das diretorias passadas
que viram nela a necessidade de
partilhar todas as ações com nossas
entidades participantes e contribuintes
a fim de mantê-los integrados à
administração do Conseg
AlphavillelTamboré.
Algumas campanhas criadas
permanecem em andamento para
manter a comunidade alerta, como
por exemplo, as palestras sobre
"Segurança Preventiva" e "Anti
Drogas".
Outras ações como o apoio às
Polícias e às entidades de desenvolvimento social, programas de desenvolvi-
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Síntese das reuniões do CONSEG
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mento profissional são atividades permanentes ao Conselho e que buscam
abranger todo o quadro "Segurança".
O objetivo maior é manter a comunidade participativa e informada, para
juntos, tentar buscar soluções para os
problemas por meio da troca de
experiências.
Esta edição fala sobre as
campanhas em andamento e marca as
eleições e posse da Nova Diretoria,
desejando a todos, sucesso!
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O Capo PM Rogério Vieira da 5' CIA, apresentou

as estatísticas referentes ao mês de março de 2007, ressaltando a
queda em todos os índices de ocorrências,
homicídios
. ~~
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dolosos. Uma comparação

exceto no delito de

feita no mesmo mês de 2006,
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nenhum desses homicídios
Conseg (Alphaville

e

ocorreu na área de abrangência

deste
Autoridades civis e militares

Tamboré].

Na análise aos demais delitos observou-se

queda em compara-

ção ao mesmo período de 2006: os furtos tiveram

redução de 28%,

Polícia Civil:
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os roubos, redução de 35%, os furtos de veículos 30%, os roubos de

deve ter ao se contratar

veículos 36,8% e os estupros 50%. O Capitão afirmou

serviços.

ainda que no

caso dos estupros, na grande maioria dos casos o agressor é pessoa
do convívio familiar

da vítima, incluindo

locais de maior incidência
que dificulta

parentes próximos. Os

são ambientes

a ação preventiva

fechados e residências, o

da Polícia.

Segundo ele, nos casos de roubo de veículo o alvo preferencial
dos meliantes são as motos. Disse ainda, que os acidentes de trânsito têm como causador e principal

vítima os motociclistas,

falta de respeito às regras de trânsito.

"A Policia Militar

operações rotineiras voltadas à fiscalização
voltada
finalizou

à

devido a
realiza

de veículos, tanto

busca de ilícitos, como caráter de educação de trânsito",
o Capitão.
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para a prestação de
prévio sobre a

do prestador de serviço, pois em alguns casos, pessoas

mal intencionadas

se fazem passar por profissionais

encontrando

uma facilidade

condomínios

verticais e horizontais.

Corpo de Bombeiros:

e acabam

para praticar delitos dentro dos
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tenente

PM Guerra informou

que

nesta época de seca, são comuns os altos índices de ocorrências
envolvendo

fogo em mata.

O tenente

adverte à comunidade

que em virtude

sobre os riscos e lembra

das Festas Juninas, a prática de soltar balões é

crime ambiental.

o CONSEG NOTíCIAS é uma publicação oficial do
Conselho Comunitário de Segurança 8arueri
Alphaville / Tamboré.
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Segundo ele, é necessário um levantamento
idoneidade

considerada
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Dignidade
A Delegacia de Defesa da Mulher, a
partir de maio de 2007, passou a contar
com a nova Delegada Titular, Ora.
Alessandra Reis dos Santos da Silveira.
A delegada Alessandra informou que
pretende dar continuidade ao trabalho
realizado pela Ora. Isabel Cristina Ferraz,
contando com o apoio do Dr. Hélio
Bressan, titular na Delegacia Central de
Barueri.
A Ora. Alessandra explica que nos
casos de abusos sexuais, que na maioria
das vezes ocorrem no próprio convívio
familiar ou vizinhança, as vítimas devem
ser orientadas para saber se elas estão

sofrendo algum tipo de agressão.
"Muitas vezes a vítima sofre uma
agressão e não sabe aonde recorrer".
Com a lei "Maria da Penha" houve um
aumento no número de boletins de
ocorrências de vítimas que denunciam
seus agressores. Segundo a delegada,
esse dado comprova que houve também
um aumento na confiança das mulheres
agredidas.
Serviço: A DOM - Delegacia da
Defesa da Mulher está localizada na rua
Presidente Arthur Costa e Silva, 200
- Jardim Boa Vista - Barueri.
Mais informações:

Mário Lopes, ex-presidente do Conseg,
Lílian C. do Rosário, investigadora e
Dra. Alessandra Reis dos Santos Silveira

4198-0522.
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AlphavilleJTamboré elege
Novos planos,
Em 30 de maio o Conselho Comunitário
Os principais assuntos discutidos são:
de Segurança Alphaville/Tamboré
elegeu a
a análise e o controle dos índices de ocorNova Diretoria Executiva com mandato
rências contra pessoa ou patrimônio; acomprevisto até maio de 2009.
panhamento e sugestão de obras públicas e
Compõe a Diretoria automaticamente
o incentivo ao comportamento
preventivo.
como membro Nato, o Delegado Gilberto
Participam das reuniões mensais e
Pereira de Brito, titular do 2° D.P em
ordinárias os representantes da comunidade
Alphaville e o Comandante da 5' CIA do 20°
e autoridades de Segurança e Administração
Batalhão de Policiamento Militar
Pública, que norteiam às ações do grupo
Metropolitano,
Capo PM Brambilla. Para
com o objetivo de diminuir os índices de
compor a Diretoria Executiva, foram eleitos:
criminalidade e exercer a cidadania.
Luiz Humberto Mendes Salge - Presidente
representando a Associação Fazenda
Histórico
Tamboré Residencial 1; Evaldo Braun - VicePresidente, Associação Residencial
O Conseg
Alphaville Zero; Geraldo José Michelotti,
Alphaville/Tamboré
1° Secretário, Associação Residencial e
foi fundado por
Empresarial Alphaville; Enzo Escalzi,
representantes das
2° Secretário, Associação Residencial
associações residenAlphaville Dois; Nílvio André Tarricone,
ciais, comércio e
j)iretor...!lejl\s~u!lJoà.Coru!tnitár192.-e5ÇlciaisL
~e.m p-resasJoqlli,_
Condomínio Edifício San Francisco;
para somar esforços
Leonardo Rodrigues da Cunha,
e melhorar a se1° Conselheiro Fiscal, Associação Residencial
gurança oferecida
e Empresarial Alphaville; Lázaro Arquimedes,
aos moradores e
2° Conselheiro Fiscal, Vídeo Lar S.A;
trabalhadores da
Oswaldo Silva, 3° Conselheiro Fiscal,
região.
Sociedade Empresarial Tamboré; Marcelo
Os fundadores foram: Mário Lopes,
Santi, 1° Conselheiro de Ética, Associação
ex-vereador de Barueri, Dra. Ângela Lopes,
Fazenda Tamboré Residencial 1; Joaquim
Secretaria de Ações Sociais e Cidadania,
Domingues, 2° Conselheiro de Ética,
Dr. Paulo César Silveira de Toledo, trouxeram
Associação Residencial e Empresarial
para a região a idéia da Secretaria de
Alphaville; Moacir Fontolan e 3° Conselheiro
Segurança Pública e a normatização
de Ética, Associação Residencial
Estadual, por meio da Coordenadoria dos
Alphaville Um.
Consegs.
A diretoria é composta por membros
Em nove anos de constantes parcerias
Natos, Efetivos e Participantes do Conseg e
passaram pela presidência os senhores, Paulo
tem como principal função manter o elo
César Silveira de Toledo, Mário Lopes e
entre as autoridades de Segurança Pública e
Eduardo Pereira da Silva, que marcaram sua
a comunidade local.
participação com resultados como: a criação
Os Consegs são grupos formados por
de dois postos policiais nos bairros de
líderes comunitários, que voluntariamente
Alphaville e Tamboré; o Sistema de Alerta
dedicam uma parcela de seu tempo para
Geral, que agiliza a comunicação e a
realizar reuniões ordinárias, nas quais são
atuação junto aos órgãos de segurança em
analisadas todas as situações que envolvam
ocorrências; o sistema de Bloqueio de acesso
aos bairros efetuado pela presença de
a segurança da região de atuação.
As reuniões são fóruns abertos à comuhomens e viaturas da GCMB (o qual se
nidade, imprensa e autoridades para sugesencontra em processo de readequação, por
tões e solicitações junto aos órgãos e entiparte da GCMB);a implantação aos sistemas
de CFTV - Circuito Fechado de TV, oferecidos
dades envolvidas em segurança.
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nova Diretoria

Executi,

tas e desafios
pela AREA - Associação Residencial e
Empresarial Alphaville e SOCET Sociedade Centro Empresarial Tamboré;
campanhas de respeito às leis de trânsito;
palestras anti drogas; palestras sobre
segurança pessoal ministradas por especialistas e comandantes do Exército e da
Polícia Militar; distribuição de adesivos
com fones de emergência; distribuição de
cartilhas e informativos com foco em
segurança destinados ao público fixo e
flutuante.

.EG ALPBAVILLE ,
:omunitário de Segurança de Alphavil

Expectativas da
Nova Diretoria
A nova diretoria tem
consciência de que muita
coisa mudou no decorrer
dos anos na segurança da
região. Hoje, Alphavllle/
Tamboré contam com um
público duas vezes maior
que há nove anos e os
novos empreendimentos
sempre vem. É momento
de revisão geral, inovação

e remanejamento.
Para o atual presidente Luiz Humberto
Mendes Salge, as atividades continuarão
sendo norteadas pelas autoridades policiais e até maio de 2009 a nova diretoria
pretende fortalecer todas as atividades
possíveis e estatutariamente
regidas,
visando evolução e desenvolvimento.

Mudanças
A Prefeitura Municipal criou em abril
de 2007, a Pasta da Secretaria de Assuntos
de Segurança Municipal, que incorpora a
Guarda Civil Municipal de Barueri, o
Departamento Municipal de Trânsito e a
Defesa Civil. A Secretaria é liderada pelo
Coronel PM na reserva, Edson Santos da
Silva, hoje Secretário. A Guarda Civil
Municipal, que no mesmo período, passou
a ser comandada pelo Coronel PM Rinaldo
Albuquerque. A partir daí foi dado início
ao sistema de Audiências Públicas no

por Ana Campos

Município que busca a aproximação com
comunidades em todos os bairros de
Barueri. Segundo o Ceio Edson, o objetivo
das audiências é ter conhecimento dos
problemas para que se possa agir de
forma pontual, contando com a
contribuição das comunidades.

Elogios
A Coordenadoria dos Consegs elogiou
a atuação do Conseg de Alphavillel
Tarnboré que tem sido exemplo em ações
comunitárias para outros grupos que pretendem iniciar seus trabalhos preventivos.
No dia 26 de maio passado, as matérias
publicadas no site oficial da Prefeitura do
Estado de São Paulo, deram conta do
lançamento do projeto em parceria com
o Governo do Estado, denominado
"Virada Social - Ações Integradas de
Cidadania", que tomou como base a
atuação dos Consegs.
Em parceria com o Instituto Sou da
Paz, em fevereiro passado, a Prefeitura
de São Paulo criou mais um instrumento
para combater a violência, criando
instâncias locais, integrando representantes de grupos da sociedade civil,
subprefeituras, Guarda Civil Metropolitana e polícias Civil e Militar, em cada
distrito. Os grupos poderão identificar
os principais proble-mas relacionados à
violência e as potencial idades de cada
área, e estabelecer políticas específicas
de prevenção à violência, combater a
criminal idade e promover a convivência.
O Conseg Alphaville/Tamboré
sempre
acreditou que o diálogo e a inteligência
devem ser preservados e cultivados,
afinal é preciso união de esforços no
combate à criminalidade. A qualidade
da segurança não depende exclusivamente de policiamento, é também
uma questão de evolução social: educação, qualificação, trabalho e inclusão.
Os setores empenhados aceleram e
iluminam o caminho para a retomada
do direito de ir e vir.

COMAD

Palestras preventivas
Trabalho sério e contínuo
o

Comad - Conselho Municipal
Antidrogas de Barueri realizou em parceria
com o Denarc - Departamento de
Investigações Sobre Narcóticos (Divisão de
Prevenção e Educação), a segunda edição
do 'Curso de Capacitação de Recursos
Humanos Para Prevenção ao Uso Indevido
de Álcool e Outras Drogas'.
O curso, com duração de 30 horas
incluiu o desenvolvimento
de um
projeto de prevenção idealizado pelos
participantes.

'Brasil mostra a sua cara ...'
O Brasil tem cerca de 860 mil usuários
de cocaína, estima um documento da
Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta em junho de 2007.
Segundo o relatório anual do Escritório
das Nações Unidas para Drogas e Crimes
(UNODCl. 0,7% da população brasileira entre
15 e 64 anos utilizava cocaína em 2005.
A estatística representaria um aumento
de 75% em relação ao número de quatro
anos antes, mas o UNODC esclareceu que o
aumento se deveu a uma mudança na
metodologia do cálculo.
Um breve relato dos traficantes mostra o
descaso dos marginais pelos usuários de
maconha e de cocaína: "Os caras são uns
trouxas. A gente "regula", e eles caem como
patinho. Não tem nenhuma, uma hora a
gente tem maconha e eles levam; outra hora
a gente só mete pó, e eles ficam na "obriga".
Vício é isso. O que tiver eles levam."
Fonte: www.pautaantedrogas.com.br

O curso aconteceu no período de 18 a
22 de junho, no Museu da Bíblia, das 18:00
às 22:00 horas.
Participaram aproximadamente
400
profissionais como: psicólogos, educadores,
entidades de assistência a dependentes
químicos, policiais militares e civis, guardas
municipais que receberam formação e
habilitação para lidar com o problema das
drogas, que atinge principalmente
os
jovens e adolescentes.
Na seqüência de palestras foram
abordados os seguintes assuntos: Dr. luis
Carlos Magno, delegado do Denarc, com o
tema "Causas do Uso Indevido de Drogas".
Segundo ele, 86% dos leitos hospitalares
estão ocupados por pacientes cuja origem
da doença está no uso do cigarro ou do
álcool. Disse ainda que 90% dos internados
em hospitais psiquiátricos são viciados em
álcool.
Os demais palestrantes foram:
Alexandre Prado Avilez, com 'Projeto
de Prevenção'; Mareio Rodrigues,
'Responsabilidade dos Pais para com os
Filhos'; Prof. Benedito Roque S. Campos
falando sobre 'Educação Preventiva
Integral' e Dr. Marçao Honda abordando
'Legislação Sobre Drogas'.
O novo endereço do Comad: Rua Prot. João
da Matta e Luz, 262 - Centro - Barueri- SP
CEPo06401-190 - Fonelfax: (011) 4199.3210
E-maU: comad@barueri.sp,gov.br
Site: www.comad.barueri.sp.gov.br.
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contra a exploração
sexual de crianças e adolescentes
Barueri mobiliza-se

A Secretaria de Ações Sociais e
Cidadania (SASC), o Conselho

que apresentou dados sobre violência. Verônica enfatizou que já há

Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) e o

registros de casos de violências de

Conselho Tutelar realizaram dia 18
de maio, um evento que marcou a
mobilização pelo Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.
Além de palestras, foram
realizadas oficinas de trabalho
que resultaram na elaboração de
propostas para o combate efetivo à
violência. Na mesma data, o
Conselho Tutelar apresentou aos
participantes a prestação de contas
relativa ao ano de 2006.
Presente no Centro de Eventos,
a Secretária de Ações Sociais e
Cidadania, Maria Ângela Faria Lopes,
abriu o encontro agradecendo a
presença da recém-empossada
Delegada da Mulher, Ora. Alessandra
Reis dos Santos Silveira.
Os participantes ouviram a
palestra de Verônica de Souza Silva,

mães contra os filhos, embora os
mais comuns ainda sejam do
homem para a menina: "Quando a
violência acontece na família, é
incesto, abuso sexual intrafamiliar
ou estupro conjugal" e apontou que
os efeitos do abuso sexual são
graves: falta de confiança,
depressão, ansiedade, comportamento suicida, erotização da
criança, problemas de aprendizagem,
relacionamentos interpessoais
prejudicados, fugas, prostituição e
revitimização. Falou ainda sobre a
exploração sexual comercial por
turistas. Terminou dizendo que é
preciso haver capacitaçào para
atender não só as vítimas como
também os agressores: "Muitas
vezes, a mãe é agressora-pacífica,-~
pois fecha os olhos para uma
situação que é dolorosa para ela".

