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m dez anos de atividades, as reuniões ordinárias e extraordinárias, encontros, eventos, congressos etc,
deram sentido
às ações do Conseg
AlphavillejTamboré.
A cada encontro conquistamos novos
parceiros, a cada parceria conquistamos
novos resultados,
e assim pretendemos
continuar nossa trajetória em Alphavillej
Tamboré.
A edição de novembrojdezembro
fala
das principais atividades, destacando a comemoração
dos dez anos de vida do
Conseg.
Mas, queremos salientar que nosso trabalho é preventivo, sempre. As ações e
operações ostensivas são e devem ser de

responsabilidade dos organismos de segurança da região. O Conseg pretende alertar
aos participantes e a comunidade de modo
geral o quanto é necessário mantermos um
comportamento preventivo. Achar que nada
vai acontecer conosco é utópico, pois vivemos em um Estado que convive com a violência como qualquer outro.
Estudos de especialistas
provam que
quando mantemos um comportamento preventivo, colaboramos para redução dos índices de ocorrências.
Para marcar os 10 anos de atividades
do Conseg AlphavillefTamborê, em setembro o Conselho lançou a Cartilha. "Conceito em Segurança, motivando o conceito da
autoproteção", voltada para o público fixo

e flutuante
dos bairros de Alphavillej
Tamboré, mas que pode ser útil para várias outras regiões.
É hora de mudar a questão da violência em nosso bairro, cidade, Estado, País,
e quem sabe no Mundo. É preciso começar
por algum lugar, dando exemplo de boa
vontade.
Utilize e faça valer seu direito de cidadão. Contribua com sugestões e denuncie
quando possível.
A Secretaria de Segurança Pública e a
ONG - Instituto São Paulo Contra a Violência contam com vários contatos dos quais
todos nós podemos nos valer para manter
nosso direito à segurança.
Luiz H. Mendes Salge I Presidente

Síntese das Reuniões
• Na Associação Fazenda Tamboré 1, o Sr.
Marcelo Santi, gerente de segurança informou em uma das reuniões que houve
uma tentativa de entrada de meliantes no
residencial.
A ação foi flagrada pelas
câmeras do sistema de CFTV- Circuito Fechado de TV da Associação que flagraram
o ocorrido, permitindo a ação da GCMB Guarda Civil Municipal de Barueri. Com
imagens, a Polícia Civil investigará os envolvidos na tentativa. Segundo o Sr. Luiz
Salge, presidente do Conseg e conselheiro da Associação, houve também uma tentativa de roubo de fios. O Del. Gilberto
Pereira de Brito, titular do 2° D.P de
Alphaville, elogiou a atuação do pessoal
da segurança interna da AFTR-l - Associação Fazenda Tamboré Residencial -1.
• De acordo com o Ten PM César Augusto
Terra da 5a CIA do 20° BPMjM, com a
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interação dos organismos de segurança, houve uma redução dos
índices de ocorrências em toda
a região de Barueri, inclusive
AlphavillejTamboré.
Ele adverReunião ordinária
tiu para o número elevado nos
ção. A sugestão
foi encaminhada
ao
registros de acidentes de trânsito com e
DEMUTRAN, via ofício do Conseg.
sem vítima. "A PM deverá se ater às principais recordistas: Alamedas Rio Negro e
• "As demais ocorrências, estão em queda
Araguaia, intensificando as operações para
desde 2004, porém é natural oscilar, evenreduzir os índices.
tualmente", disse o delegado Gilberto Brito.
• O morador, Nilton Corrêa, questionou
sobre a velocidade permitida nas alamedas Rio Negro e Araguaia. Segundo o Diretor do Conseg, Nilvio A. Tarricone, a
velocidade é de 60 krn/h. de acordo com
o Código Brasileiro de Trânsito.
Para o
delegado Gilberto Brito, a instalação de
lombada eletrónica seria uma alternativa para se manter o respeito à sinaliza-

• A Guarda Civil Municipal de Barueri, representada pelo supervisor Marcelo da Silva, disse que 55% das ocorrências praticadas em AlphavillejTamboré envolvem motociclistas, destacando 02 furtos de peças
de moto que foram flagrados
pelas
câmeras do Condomínio Centro Comercial
Alphaville e da AREA. As imagens foram
fornecidas ao 2° D.P.
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CONSEG NOTíCIAS é uma publicação oficial do Conselho
Comunitário de Segurança de 8arueri AlphavillefTamboré
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Presidente: Luiz Salge; vice-presidente:
Evaldo Braun; diretor de Assuntos Sociais e Comunitários: Nílvio A. Tarricone;
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Criminologia

Parte 2: Vítima
a edição anterior falamos a respeito da máxima do livro "A arte da
guerra", no qual temos que conhecer nossos inimigos (criminosos). Falamos
sobre o conceito de criminologia, o perfil e
os ti pos de cri minosos.
Continuando o assunto baseado ainda
nos ensinamentos do General chinês Sun
Tzu, temos que conhecer nossas fraquezas
(vulnerabilidades).
Sendo assim ficam as
perguntas: Será que tenho facilitado a ação
dos marginais? O que tenho feito para reduzir as chances de ser uma vítima? Tenho
tomado procedimentos preventivos? Será
que sou uma vítima participante?
Dentro do estudo sobre criminologia,
encontramos uma parte que é a vitimologia,
ou seja, aquela pessoa que sofre danos à
sua vida e patrimônio, diante da ação de
um delinqüente. A vitimologia é o estudo
da vítima e também explora a relação entre o criminoso e ela. Não vou aprofundar
muito nos tipos de vítima, que são as mais
variadas, irei tratar de uma em especial a
" vítima participante."
No livro "Curso de Criminologia do Prof"
José Flávio", vítima participante é definida
da seguinte maneira; "são aquelas pesso-

as que desempenham determinado papel
na origem do delito. Voluntariamente ou
não, oferecem um grande leque de possibilidades para a prática de um crime", esquecendo os cuidados mais elementares
facilitando a realização do fato criminoso.
As facilidades oferecidas pelas vítimas são
muitas como por exemplo: Uma pessoa
desatenta com a bolsa aberta, um talão
de cheques, uma carteira ou um objeto de
valor sobre um balcão de um estabelecimento comercial, um veículo com objetos
de valor em seu interior, um motorista distraído no trânsito, uma pessoa utilizando
um caixa eletrônico à noite e em local com
pouca movimentação. Enfim as situações
são muitas. Essas oportunidades aliadas à
fragilidade e desatenção são fatores que
definem o perfil das vítimas, tornando-se
alvo preferido dos criminosos.
Para reduzir as chances de se tornar uma
vítima participante,
devemos criar um
bloqueamento de oportunidades conforme o
sociólogo e doutor em Ciências Políticas Túlio
Kahn, que recomenda dificultar o acesso dos
criminosos aos alvos por eles escolhidos.
Após conhecer o perfil dos criminosos
e conhecer nossas fragilidades, estamos

preparados
para reduzir as
possibilidades
de ser uma
vítima. Lembre-se: "Na atua~dade a prevenção é a
palavra-chave e continua
sendo a melhor solução
no evento criminal. A
adoção do comportamento preventivo é a nossa
melhor estratégia
para
dificultar e inibir a ação
criminosa. "

Siderley Andrade de Lima, é Consultor de segurança pessoal, possui o curso de Agente de Segurança
de Dignitários ANAPSP, curso de
criminologia pela UNIFlEO, possui
o curso de supetvisor de segurança
empresarial
pela
Desafio
Consultoria em Segurança, é membro da ABSEG ( Associação Brasileira dos profissionais de segurança) e foi militar graduado do Exército durante sete anos.
siderleyandrade@yahoo.com.br

Diretoria do CONSEG homenageia membros
efetivos pelos 10 anos de contribuições

o

s membros efetivos são representantes
da comunidade que participam do Conseg desde a sua fundação, há dez anos, e que
independentemente
das várias diretorias eleitas, contribuem constantemente para o andamento das atividades com sugestões, colaboração, trabalho efetivo, implantação e apoio aos projetos.
Na reunião de outubro passado, a Diretoria do Conseg homenageou:
• Leonardo R. Cunha, gerente geral da AREA
• Oswaldo Silva, gerente da SOCET
• Joaquim Dominques, gerente de segurança
• Ana Campos, jornalista AREA e Conseg
"São pessoas que contribuem muito para a continuidade das atividades do Conseg Alphaville/Tarnborê e devem ser justamente homenageadas", declarou o presidente Luiz H. Salge.

Capo PM Kleber e Ana Campos
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Conseg

comemora
de vida exerci

Por Ana Campos
No Púlpito, o Representante da Coordenadoria dos Conseq's
do Estado de São Paulo, José Flaminio Ramos Martins; da
esq. para direita, Miguel Ribeiro da Silva, Coordenador na
Secretaria de Meio Ambiente; Chefe de Gabinete da Secretaria de Assuntos de Segurança, Utisses Carvalho Maciel;
Delegado do 2° D.?, Dr. Gilberto Pereira de Brito; Ten Cel PM,
Osni: Sérgio Sabbatini, comandante do 20° BPM/M; Major PM
Dorival Alves Filho, subcomandante do 20° BPM/M.

O

Conselho Comunitário de Segurança AlphavillejTamboré
comemorou entre autoridades
C1V1S e militares
os seus dez anos
de vida.
A reunião comemorativa aconteceu em setembro passado,
no
Alphaville Tênis Clube e contou com
aproximadamente 100 pessoas.
Criado em 1997, por Mário Lopes
e a Dra. Maria Ângela Lopes, moradores de Alphaville,
o Conseg
AlphavillejTamboré segue até hoje
as diretrizes da Coordenadoria dos
Conseg's, subordinada à Secretaria
de Segurança Pública do Estado de
São Paulo.
Em Barueri, especificamente em
AlphavillejTamboré, a entidade tem
o apoio de associadas, como: AREA
- Associação Residencial e Empresarial Alphaville, SOCET - Sociedade Centro Empresarial; Associações
Residenciais Zero, Um e Dois, Associação Fazenda Residencial -1;
Condomínio
Centro Comercial
Alphaville; Shopping Tamboré e
Alpha Conde I, o grupo é orientado operacional-mente
pelos Membros Natos da Polícia Militar - 20°
Batalhão de Polícia Metropolitano

e Polícia Civil - 2° Distrito Policial em Alphaville.
Na oportunidade, o representante da Coordenadoria dos
Consegs, Dr. José Flaminio Ramos Marti ns, Assistente - Delegado de Polícia Civil, disse
que o Conseg de Alphavillej
Tamboré tem sido um Conselho ativo, que se destaca por
sua administração
e ações
exemplares. O Presidente do
Conseg, Luiz Humberto Mendes
Salge, lembrou que o objetivo
do Conselho é a integração entre as Polícias Militar, Civil,
Guarda Municipal, vigilância
das associações locais e
comunidade para trocar
informações sobre segurança, e articular
ações preventivas e
pró-ativas.
Emocionado, o presidente ressaltou que o
propósito
maior do Conselho, é ter consciência da importância

Nílvio Tatricone homenageia Eduardo Pereira da Silva
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Redução dos índices, um trabalho constante
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Evolução das Ocorrências
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Dr. Gilberto Pereira de Brito, Delegado Tiitular do 2° Distrito Policial de Alphaville, um dos homenageados pelo
Conseq, por ministrar a palestra 'Polícia Civil e Você' que
fala sobre as atribuições da Polícia Civil e dá dicas de
comportamento contra golpes.
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dez anos
ndo a cidadania
do exercicio da cidadania.
Destacou que depois da criação do Conseg na região,
todos os índices de ocorrências tiveram queda, devido
à integração entre os organismos de segurança. "São
resultados
que podem ser
comprovados por meio das estatísticas compiladas pela Polícia Militar, Polícia Civil e
Guarda Civil Municipal. Parabéns a todos, principalmente pelos resultados obtidos em segurança na região", finalizou Salge.
Realizações
do Conseg
Alphaville/
Tamboré
Durante
os 10 anos,
o Conseg realizou Campanhas de Trânsito,
palestras preventivas,
como a de 'Segurança Pessoal', ministrada pela Polícia Militar. Já a Polícia Civil ministrou a
palestra 'Polícia Civil e Você' e o

=
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Auxílio

Público

Contra

Pessoa

Contra

Patrimônio

Trânsito

Exército Brasileiro ministrou a palestra antidrogas.
Ainda em prevenção, o Conseg distribui bimestralmente 20 mil Informativos à comunidade, falando sobre as
atividades e ações do Conseg, órgãos
e entidades de segurança.
Em setembro,
o Conseg
Alphaville
lançou também
a
Cartilha "Conceito em segurança,
motivando a cultura de auto-proteção", que se trata de um produto para a propagação de informações, orientações
e recomendações, que visam manter a comunidade atenta e participativa
diante dos riscos em sua rotina
diária.
Agradecimentos cerimonial
O cerimonial orientado pelas
policiais femininas do 20° BPM/M
em apoio à assessoria de comunicação do Conseg. Os agradecimentos à: Ten Fem PM Carolina; 3° Sgt
Fem PM Campanaro
(5" CIA); Cb
Fem PM Lígia (1' CIA); Sd Fem PM
Sirlene (5' CIA); Sd Fem PM Marli
(1' CIA); Sd Fem PM Margarete (5'
CIA) e Sd Fem PM Coltro W CIA).

Vilma Dias, Joaquim Oomingues, Maria Helena Dias
e Luiz Humberto Mendes Salge

Oeni Cunha, Leonardo R. Cunha, Geraldo José
Michelotti e Moacir Fontolan

AUTORIDADES PRESENTES - Miguel Ribeiro da Silva, Coordenador na Secretaria de Meio Ambiente; Chefe de Gabinete da Secretaria de Assuntos de
Segurança, Ulisses Carvalho Maciel;
Delegado do 2° D.P, Dr. Gilberto Pereira de Brito; Ten Cel PM, Osnir Sérgio Sabbatini, comandante do 20° BPM/M;
Major PM Dorival Alves Filho, subcomandante do 20° BPM/M; Capo PM Rogério
Vieira, comandante da 5' CIA do 20° BPM/M. REPRESENTANDO A SOCIEDADE
CIVIL: Presidente da O.A.B, José Almir; Diretor do COMAD- Conselho Municipal Anti-drogas, Carlos Silva; presidente da ARA- Dois - Associação Residencial
Alphaville Dois, José Carlos Cusnir; ARA - Um, Wilson Luiz Xavier Fisher e
Superintendente do DAEE- Departamento de Água e Energia Elétrica de Jundiaí,
ex-presidente do Conseg - AlphavillefTamboré, Eduardo Pereira da Silva. PRESENTE TAMBÉM A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEG: vice-presidente, Evaldo
Braun; 1° Secretário, Geraldo José Michelotti; 2° Secretário, Enzo Escalzi;
Diretor Social de Assuntos Comunitários, Nílvio André Tarricone; 1° Conselheiro Fiscal. Leonardo Rodrigues da Cunha; 2° Conselheiro Fiscal, Lázaro
Arquimedes; 3° Conselheiro Fiscal, Oswaldo Silva; 1° Conselheiro de Ética,
Marcelo Santi; 2° Conselheiro de Ética, Joaquim Domingues; 3° Conselheiro de
Ética, Moacir Fontolan.
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Químico-dependência
.,

um pre)UIZO incalculável
N

enhum dependente químico de álcool ou drogas psicoativas é dependente porque!
quer. Não oferecer ajuda é como privar uma pessoa de viver. Muitas vezes trata-se de
um bom profissional que deixa de ser um membro produtivo da sociedade; em outros
casos é um pai, mãe ou filho(a) que estão destruindo seus lares devido à químio-dependência, muitas vezes causando acidentes, colocando em risco a própria vida e a de outros,
seja no trabalho, em casa ou na rua, dirigindo embriagado ou drogado. É necessário
lembrar que a pessoa em tratamento é uma a menos contribuindo com o narcotráfico. É
uma família a menos sofrendo em conseqüência do vício de um ente querido, preso às
drogas ou ao álcool.
Assim é possível perceber que sai mais em conta partir para o tratamento a deixar que
o dependente químico chegue a um dos finais prováveis da adicção ativa: prisão ou
manicômio. Preso por uso, porte ou tráfico, a família tem custos ainda maiores para tirar
o familiar de lá. No manicômio a recuperação se torna mais difícil, já que o uso de
medicamentos não surte o efeito de mudar a maneira de pensar e agir, essencial para uma
nova maneira de viver.
Monte Rey / Centro Terspéutico
e-msil: entroterapeuticomonterey@hotmaí/.com

As

Procure ajuda, sempre!

principais drogas
e seus sintomas

A maconha, a marijuana, o haxixe, os principais sintomas e sinais de conduta, são:
Tagarelice, excitabilidade, risadas ou depressão e sonolência. Aumento do apetite, principalmente de doces, olhos vermelhos congestos, alucinações, distúrbios na
percepção do tempo e do espaço;
Os estimulantes,
anfetaminas ou "bolinhas" e moderadores do apetite, os principais sintomas e sinais de conduta, são: Inquietação, excitabilidade, tagarelice constante, confusão mental, falta de apetite com
emagrecimento, insônia, conduta agressiva, boca seca com irritação das narinas (secas), alucinações e dilatação da pupila.
O Solvente volátil, Cola de Sapateiro ou
de Aeromodelismo, Limpa-tipos, Lança-perfume, Fluídos de Limpeza, Éter, Clorofórmio,
Benzina, "Loló", os principais sintomas e sinais
de conduta, são: Aparência de ébrio, excitação, hilariedade, linguagem enrolada, perda

de equilíbrio, olhos vermelhos, nariz e'scorrendo (constipado), sonolência e inconsciên€Ía,"
A LSD, DMT,STP, Mescalina, Psi-lodbina,
"Chá de cogumelo", os principais sint~mas e
sinais de conduta, são: Alucinações, delírios, confusão mental e dificuldade de racioónio. Risos e choros, atitudes impulsivas e irracionais. Calafrios, tremores, sudorese, pupilas dilatadas, reações de pãnico com sensação de deformação no corpo e objetos.
A Cocaína, os principais sintomas e sinais
de conduta, são: Excitação, aumento da
atividade, agressividade, idéias delirantes
com suspeita de tudo e de todos, palidez
acentuada e dilatação da pupila.
O Ópio, Morfina, Heroína e Narcóticos da
Síntese (Algafan), Pembenyl, os principais
sintomas e sinais de conduta, são: Estupor,
analgesia, lacrimejamento, coriza, "pupila
em cabeça de alfinete", sonolência.

Fonte: Antônio Rabello Filho, do Instituto Souza Novaes, coordenadores do grupo Amor
Exigente, pSicóloga Lygia Humberg, da USP, psicóloga Neliana Figlie,da Unitesp, livro "Anjos
Caídos", do psiquiatra Içami Tibe, psiouletre José Antonio Ribeiro e psicólogo Marcos Govoni.

Adolescentes
e as drogas

o

s adolescentes estão cada vez mais
expostos às drogas. Escolas e festas são locais onde os traficantes
circulam em busca de mais uma vítima em
potencial. No mundo das drogas não há
discriminação de usuário e de acordo com
o especialista do DENARC- investigador,
Alexandre Avilez, o alvo predileto dos traficantes são os jovens, independente de
classe social. Tornam-se vulneráveis aqueles que não têm um diálogo esclarecedor
com os pais e que normalmente são mal
informados sobre os riscos causados pela
dependência química, seja ela qual for.
Assim, a observação dos sinais é fundamental para ajudar aquele que está prestes a destruii a vida dele e a de outros em
virtude do uso das drogas.

Em Palestra a Polícia Civil
esclarece sobre suas atribui

O

delegado titular do 2° D.P de
Alphaville, Dr. Gilberto Pereira de
Brito realizou em agosto passado, na Associação Fazenda Tamboré
Residencial 1, a palestra "Polícia Civil e
Você" em parceria
com o CONSEG
AlphavillejTa mboré.
O Objetivo da palestra foi de esclarecer aos moradores e convidados sobre as
atribuições e ações realizadas pela Polícia Civil em todo o Estado e na Região.
"A atribuição principal da Polícia Civil não é a ostensividade, mas a investigação, ficando as blitz e acompanhamentos a cargo da PM - Polícia Militar e GCMB
- Guarda Civil Municipal de Barueri, afirmou o delegado.
A Polícia Civil recebe os boletins de
ocorrências, conforme o caso, dá início
o processo investigativo.
Através da compilação das ocorrências é possível levantar qual sua freqüência e incidência de atos e locais.
A comunidade, ávida por informações,
pode questionar sobre o número de seqüestros na região. Uma das moradoras
chegou a alegar que ocorrem mais seqüestros do que é divulgado pela Polícia.

Segundo o delegado, em alguns casos, a
pessoa pode ter sido seqüestrada
em
Alphaville ou Tarnborê e é levado para outro
município. Após a libertação do mesmo, registra o B.O, no município onde está. Porém,
em virtude do sistema, a informação demora
a chegar no 2° D.P em Alphaville. O delegado assegurou que em agosto não houve nenhum registro de seqüestro na região.
Em Alphaville j Tamboré, em caso de
ocorrência, a comunidade deve ligar para 190
PM - será atendida pelo COPOM- Centro de
Operações da Polícia Militar na Região Oeste
que direcionará uma viatura ao local.
Segundo o Major PM Dorival Alves Filho, comandante do 20° BPMjM, o ideal é
ligar para o 190 de um telefone fixo ou
público. "Dependendo da operadora, o celular não completa a ligação para o 190",
completou o delegado Gilberto Brito.
Estando em AlphavillejTamboré, a comunidade pode ligar para o 153 GCMB- Guarda
Civil Municipal de Barueri. Ela poderá atender à ocorrência ou comunicar - via rádio todos os órgãos de segurança pública local.
Já nos casos de denúncias anônimas,
é possível ligar para o 147 (Policia Civil),
ou ainda para o 181 que pertence à ONG -

Acontece
"",

oes

Dei. Gilberto Pereira de Brito

Instituto São Paulo Contra a Violência.
Para Luiz Salge, presidente do CONSEG
esta parceria visa informar e esclarecer dúvidas da comunidade quanto às ações efetuadas
pela Policia Civil, Policia Militar e também
pela Guarda Civil. O objetivo é agilizar os
chamados aos organismos de segurança vigentes e à disposição da comunidade.
"É preciso entender a função de cada um
dos órgãos de segurança para procurar ajuda
adequadamente" finalizou o presidente.
As palestras são agendadas no
CONSEGpelo telefone (11) 4195-5400
com Ana Campos.
O telefone do 2° D.P de Alphaville é
(11)

4193-6610

/ 4195-2725.

Lan ~men/oda cal/ilha
'Conceito em segurança, motivando
a cultura de

auto-proteção'

Conseg AlphavillejTamboré lançou em
setembro passado, a Cartilha "Conceito em segurança,
motivando a
cultura de auto-proteção",
com recomendações úteis voltadas também ao comportamento
preventivo. O produto tem
como objetivo manter a comunidade informada sobre as diversas formas de exposição aos riscos de roubos, furtos, seqüestros, acidentes domésticos e de trânsito, entre outras.
O Conseg AlphavillejTamboré também
distribui bimestralmente 20 mil exemplares
do informativo Conseg Notícias, divulgando
as atividades do Conselho e as providências
das Polícias Militar, Civil e da Guarda Civil
Municípal de Barueri, aplicadas sobre os

índices de ocorrências
registrados
em
AlphavillejTamboré. A Cartilha é um produto para a propagação de informações, orientações e recomendações de especialistas
em segurança, que visam manter as comunidades atentas e participativas diante dos
riscos em sua rotina diária.
A Cartilha será distribuída, gratuitamente, nas empresas no Centro Empresarial,
do Centro
Comercial,
Associações
Residenciais: Zero, Um e Dois, Escolas e
nos Condomínios Verticais, por meio dos
respectivos responsáveis pela segurança.
De acordo com o Presidente do Conseg
AlphavillejTamboré, Luiz Humberto Mendes
Salge, a Cartilha possibilita conhecer os
locais e momentos de maior exposição ao

risco. "Reconhecendo as situações de risco, é possível se preve ~ e mudar nosso
comportamento para evi ar a ação dos criminosos" finaliza Salge.
As cartilhas podem ser retiradas na sede
do CONSEG AlphavillejTamboré,
Praça
Oiapoque, 333 - Centro Empresarial Alphaville
- BaruerijSP;
solicitadas
por e-mail:
ana@area-alphaville.org.br
ou pelo telefo
4195-5400. Falar com Ana a

situação para
o 20 BPM/M doada pelo CONSEG
Uma sala de
0

O

CONSEG Alphaville j Tamboré em
parceria com o 20° BPMjM (Batalhão de Polícia Militar Metropolitana) inaugurou em setembro passado, a sala
de situação do Batalhão.
O Conselho, representando suas entidades associadas doou móveis e equipamentos de informática que farão parte de toda
a estrutura montada para atender as necessidades e demanda da sala de situação.
A função da sala é levantar informações sobre os locais com maior índice de
ocorrências, e a partir daí designar efetivo
e operações para atuar no local indicado,
diminuindo a incidência de ocorrências.
De acordo com o Major PM Dorival Alves
Filho, subcomandante do 20° BPMjM a sala
permite o levantamento
dos dados nos
municípios de Barueri, Itapevi, Jandira,
Santana de Parnaíba, e Pirapora do Bom
Jesus. "Um estudo centralizado sobre a
criminalidade proporciona ao comandante
do Batalhão o direcionamento preciso das
ações e operações nos locais específicos",
completou o Major.
Para Luiz Humberto Mendes Salge, presidente do CONSEGAlphavillejTamboré,
a
entrega da sala de situação significa a
possibilidade de colaboração com a Polícia, que representa um dos anseios da comunidade.
"Desejamos que esta doação

Homenagem do

22° Batalhão
Logístico Leve

O

Caim, n° 181 - Jardim São Pedro

Comandante
do 22° Batalhão
Logístico Leve e o Presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU - SP prestaram
homenagens a várias autoridades civis e
militares da Região, no dia 04 de outubro
passado.
De acordo com o cerimonial após a recepção dos convidados, o Comandante do
22° Batalhão, Ten Cel Exército, Armando
Lemos, abriu as atividades com um desfile da tropa.
Em seguida prestou homenagem aos
"Amigos do 22° Batalhão" com a entrega
dos diplomas e medalhas às autoridades
civis e militares agraciados.
Para Ana Campos, jornalista da AREA
e Conseg AlphaviLLejTamboré, homenageada na oportunidade: "receber o título de
Amigo do 22° BLOG é ter a certeza de que
o trabalho prestado à comunidade foi reconhecido".
O 22° Batalhão Logístico Leve está localizado à Estrada Velha de Itapevi, km
29, Fazenda Militar Barueri - SP. - telefone

Barueri/SP, telefone

4198-3835.

Ten PM Henrique - 20· BPM/M

Diretoria

do Conseg

venha contribuir com a queda dos índices de ocorrências em toda a região,
além de aprimorar e inovar na prestação de serviço da Polícia Militar".

o 20°

BPM/M está Iocalizado à rua
4198-1626.

