EDITORIAL

Conseg Alphaville/Ta
Representantes

É

difícil manter o interesse de uma comu-

nidade pelo tema segurança. Primeiro, porque

tração

pública

da comunidade

se reúnem

para os problemas

o tema não é agradável, muito embora faça

As autoridades

mensalmente

de segurança

pública

de forma geral, acreditam que jamais serão

de Alphaville

vítimas de uma ação criminosa.

engloba

preventivos são dever de

todos. A insegurança faz parte do cotidiano

e Secretaria

de Assuntos

é

civil

de Barueri,

de Segurança

de Barueri,

representada

Alphaville,

Instituto

Mackenzie,

Alpha

por membros

2° Distrito

de Barueri

DEMUTRAN

por membros

ARA - Um, ARA - Dois, SOCET, Condomínio

e adminis-

e buscar soluções

são representadas

Delegacia

a Guarda Civil Municipal

A sociedade

para analisar

mais relevantes.

5' CIA de Polícia do 20° BPM/M,

Mas a verdade é uma só - as ações e os

de segurança

de segurança

parte da rotina. Segundo, porque as pessoas,

comportamentos

e autoridades

ré
da

Policial
(que

e Defesa Civil).

da AREA, ARA - Zero,

Centro

Comercial

Conde 1, moradores,

de

síndicos,

em diversas situações.
Em Alphaville

e Tamboré os organismos

funcionários

São voluntários,

que envolvem segurança pública e particular
estão totalmente

integrados tecnologica-

mente e estrategicamente

e empresários

de segurança

interessados

que afetam

em colaborar

a rotina

Nos meses de maio e junho

falando, porém a

cooperação do material humano é fundamen-

ticipantes

tal para o sucesso, portanto,

respostas traduzem

ou nos interes-

da região.

tiveram

para a solução

alguns problemas

resposta e atenção
a relevância

de problemas

da comunidade.

imediata

das reuniões

apresentados

pelos par-

dos órgãos públicos.

Estas

do CONSEG.

samos ou nos tornamos alvos fáceis.
Durante onze anos de atuação do Conseg,
cuja obrigação primeira é zelar pela prevenção, foram implantados junto à comunidade e em parcerias, inúmeros recursos preventivos: Sistema de Circuito Fechado de N,
SOS fones de emergência, palestras à comunidade, distribuição

gratuita

de informativo,

reuniões abertas com a participação

de dele-

gados, diretores de segurança, gerentes, policiais militares, líderes comunitários,

a realiza-

ção de campanhas preventivas de educação

Os acidentes

população."

de trânsito

Para o gerente geral da AREA,

Desde o início de 2008, pela AREA

- Associação Residencial e Empresarial

Leonardo Rodrigues da Cunha, o

Alphaville,

problema de trânsito

foram registrados de

janeiro a junho:

50 acidentes de trân-

"Quando houver uma conscientização

sito com vítimas e 107 sem vítimas.

de respeito às leis de trânsito,

Em reuníão com o Secretário de
Assuntos de Segurança, Edson Santos
da Silva, a comissão representando
diretoria

teremos

melhores resultados", afirmou.

a
Roubos e furtos

do CONSEG destacou a

necessidade do desenvolvimento
uma

está diretamente

ligado à educação e ao respeito às leis.

veículos

de

Conforme

campanha envolvendo

de

estão em queda
relatórios de ocorrências

no trânsito, além do apoio integral às ações

Demutran,

voltadas à segurança realizadas no município.

outras entidades em parceria visando

mesmo período, foram registrados

minimizar

roubos e 20 furtos de veículos.

Nada disso realmente tem valor se a
comunidade

não estiver atenta e não quiser

Guarda Civil Municipal
os problemas de trânsito.

O Secretário afirmou
com a organização

Qualquer distração é a grande oportunidade na vida de um marginal.

envolvem

Luiz Humberto Mendes Salge
Presidente

de comissões que

veículos por mês. Segundo as autori-

profissionais

de diversas
no

dades militares,

mediante o registro

das ocorrências,

dando datas, locais e

modus operandis, é possível realizar

e na segurança. "Algumas

obras e ações que deverão ser reali-

um trabalho

zadas em pontos determinantes

tualmente

dos

a toda
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Civil chegou a registrar 20 furtos de

bairros trarão, mais conforto

0

pela AREA ainda no

inclusive

áreas da região, visando melhorias
trânsito

apresentado
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que várias
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focado, atuando

pon-

nos locais de incidência.

trás providências à comunidade
Ocorrências registradas pela SOCET e
segurança interna nas empresas
Pela Sociedade Centro Empresarial
Tamboré foram registrados 11 acidentes de
trânsito com vitimas, 9 sem vitimas e 7 furtos de veículos. durante o período de janeiro
a junho.
Em maio passado, um roubo à empresa
no Tamboré se destacou devido ao fato do
vigia noturno da empresa, ter atendido
alguém que bateu à porta, achando que
estavam vendendo café. O vigia foi surpreendido por dois meliantes armados que
adentraram a empresa e o mantiveram
amarrado, enquanto efetuavam o assalto.
Atento ao fato, o gerente da SOCET,Sr.
Oswaldo Silva solicitou ao 20° BPM!M uma
palestra preventiva, focada aos responsáveis
pela segurança interna das empresas no
Tamboré, que alertasse sobre a necessidade
de manter o pessoal de segurança treinado e
bem informado, quanto aos procedimentos
corretos para evitar tais ações.
Para o delegado Dr. Roberto Krasovik, é
muito difícil conter a marginalidade com os
vigias despreparados em empresas que não
investem em segurança.
A SOCETe AREA contam com sistema de
CFTVque auxilia nas operações policiais
tanto no reconhecimento dos meliantes,
quanto no fornecimento de provas
criminais.
O Sr. Oswaldo Silva incentiva as empresas
do Tamboré a se organizarem como associação, a exemplo da AREA e SOCETpara que
haja integração total. "O beneficio é
infinitamente maior devido ao trabalho
preventivo", disse.
Campanha no Centro Comercial
De acordo com o gerente de segurança
do Condominio Centro Comercial de
Alphaville, João Gimenes, em maio, foram
registrados alguns furtos de celulares, bolsas
e outros pertences no condominio. Assim, o
departamento de segurança lançou uma
campanha de orientação interna, voltada
aos comerciantes e usuários, alertando sobre
os acontecimentos e dando dicas de procedimentos seguros.
Segundo Gimenes, a campanha reduziu
significativamente as ocorrências no Centro
Comercial. "Tivemos um resultado muito
positivo com a campanha. É preciso tomar
atitudes imediatas de combate", disse.
Segundo o Delegado Dr. Nilton de Lima
Brahin, os pequenos roubos estão se tornan-

do freqüentes e banais, "É comum termos o
registro de boletins de ocorrência de celulares, notebooks e aparelhos Nextel. Tivemos
registro de roubos até nos armários de
academias", informou.
Nas escolas também acontecem ...
No Instituto Mackenzie, o Sr. Jarbas dos
Santos apresentou registros dos pequenos
furtos, que merecem um alerta aos alunos.
Segundo a análise das autoridades
militares, o entorno do Mackenzie apresenta
riscos devido ao estacionamento constante
de veículos nas ruas.
Para o presidente do CONSEG, Luiz Salge
é aconselhável a utilização do estacionamento, tendo em vista o custo beneficio.
A Guarda Civil Municipal realiza rondas
periódicas em toda a região, por determinação da Secretaria de Assuntos de
Segurança.
A Polícia Militar
O comandante da 5' Cia do 20° BPM!M,
Ten PM César Augusto Terra, em relatório de
ocorrências mensais do município, destacou
a redução nos roubos de veículos de janeiro
a maio de 2008 com relação ao mesmo
período em 2007.
O comandante alertou sobre a incidência
de pequenos roubos a transeuntes.
Segundo ele, na maioria dos casos as
vitimas são mulheres, e ocorreram nas imediações da Alameda Araguaia e Avenida
Piracema, por ser considerado um local
ermo. A recomendação é que se evite passar
sozinho(a) por locais perigosos.
O Ten.Terra informou sobre o roubo de
um malote de pagamento com 39 mil reais
nas proximidades do trevo de Alphaville. "As
pessoas não devem retirar grandes quantias
em dinheiro nas agências bancárias. A informação acaba vazando e é quando o delito
acontece", completou. Com vistas neste tipo
de delito, a PM e a GCMB intensificaram a
ronda nos locais apontados.
Os flagrantes
O delegado titular de Barueri, Dr.
Roberto Krasovic informou sobre o sucesso
em dois flagrantes de roubo de veículos na
região, incluindo a prisão dos meliantes.
Ele destacou a importância da atuação
da Guarda Civil Municipal e da Polícia
Militar no caso. "Essa ação conjunta existente em Barueri favorece o sucesso de
todas as ações policiais".

Comunidade reivindica melhorias

Sobre os acidentes de trâ nsito, de acord o
"Como DF.Krasovic de 35% a 400/ó deles
ocorrem no Rodoanel Mário Covas, nas
proximidades de Barueri e nos finais de
semana.
Normalmente são pessoas altamente
alcoolizadas que segundo ele, parecem não
se importar com a apreensão das carteiras
ou com o indiciamento deles. "O problema é
que isso contribui neqativamentç Rarª Q
aumento das estatisticas de modoqeral,
além de exigir um contingente maior dos
órgãos de segurança para prestar atendimento a este tipo de ocorrência", finalizou.
O Conseg sempre motivou as parcerias,
como fórmulas coerentes para prevenir ou
coibir o avanço da crirninãlidade de forma
geral.
As solicitações do Conseg aos órgãos de
segurança e administração pública
As solicitações são pela melhoria da iluminação da Avenidas!AI<lmedas: Cauaxi,
Purus, Tocantins, Grajaú, ltapecuru, e
Oiapoque, com a instalação de luminárias
com postes altos nos canteiros centrais do
Centro Empresarial Alphaville, bem como
nas praças nos Residenciais Zero, Dois e
Fazenda Tamboré 1.
A reivindicação visa melhorar a sensação
de segurança aos jovens q~e retornam tarde
das aulas.
OutrQs Peí;lidos foram: a recolocaçâõ
um "Tampão de poço de visita", naAlameda
Araguaia, em frente à empresa Atlas COflCO,
a manutenção no semáforo no mesmo local,
e ainda a poda de uma árvore na rotatória
da Avenida Piracema <queapresentava risco
aos transeuntes.

As reuniões do Conseg Alphaville/Tamboré
acontecem nas últimas quartas-feiras do
mês, na sede da AREAlocalizada à Praça
Oiapoque, 333 - Centro Empresarial
Afphaville, telefone: 4195-5400.
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Coordenador dos CONSEGs destaca:
"COMUNIDADE E POLíCIA TÊM QUE SE DAR AS MÃOS"
Fazendo um balanço de seus
2,5 anos como Coordenador
Estadual dos Conselhos
Comunitários de Segurança CONSEGs =, Sanenari Oshiro, se
diz satisfeito com algumas
realizações mas frustrado por
não ter feito mais.

Satisfações e realizações?
Fizemos reuniões com todos os grandes Comandos da Polícia
Militar e da Polícia Civil - Capital, Grande São Paulo e mais
nove no Interior. Participaram os presidentes, diretores, os
Membros Natos das Polícias Militar e Civil, além dos Coronéis
Comandantes e dos Delegados Diretores de Departamentos.
Ter discutido a questão da segurança com a comunidade e
com as autoridades locais fez com que sentíssemos grande
satisfação. Quanto ao sentimento de realização, ele se materializou com a prestigiosa presença em muitas destas
reuniões, do Secretário da Segurança Pública do Estado de

São Paulo, Dr. Ronaldo Marzagão, do Comandante Geral da
Polícia Militar, Coronel Roberto Antonio Diniz, e do Delegado
Geral, antes o Dr Mário Jordão e depois o Dr. Maurício Lemos
Freire. Foi dada uma especial atenção aos CONSEGsdo
Interior que, pela distância da Coordenadoria, se encontravam desmotivados ou mesmo se desativando.
E sobre as frustrações?
A primeira delas é por não ter conseguido visitar todos os
CONSEGspessoalmente. Outra é pela constatação que nossa
sociedade como um todo, ainda não se deu conta de que é
preciso um envolvimento e compromisso de todos, e não só
da Polícia, para termos sucesso no combate à criminalidade,
que, guardadas as proporções, pode estar tendo origem
próximo de nós, quando crianças e adolescentes começam a
não ter limites em seu comportamento. Precisamos compartilhar as soluções e não apenas dizer que os problemas são
dos outros. Precisamos melhorar o máximo possivel o diálogo
e o entendimento Comunidade-Polícia.

Campanhas em andamento pelo CONSEGAlphaville/Tamboré
em parceria com profissionais e autoridades de segurança
Muitas

pessoas pensam que campa-

nhas são apenas "faixas
confusão

os idosos são as

na rua", esta

maiores vítimas,

tem eco até nas maiores

organizações.
Campanha
contínuo

envolve

todo o trabalho

de conscientização

determinado

tema.
palestras com

especializados
pública

riscos apre-

sentados

no lar:

elétrico,

intoxicação

e podem ser

e horizontais,

tópicos

instalados

em

da palestra.

Antidrogas

mboré.

Ministradas
Tenente

domésticos

pelo Inspetor

- Ministrada

de Barueri,

Silva, tem por objetivo
moradores,

de Assuntos

orientar

funcionários

importância

contra

domésticos,

os

as estatísticas,

Palestra voltada aos profissionais
empresas instaladas no Tamboré

com larga
interna-

que vem difundindo

de alerta aos usuários
familiares,

tendo

envolvimento

as crianças

e

de segurança

tem o objetivo
Militar

como foco os riscos do

se manter
Segurança

Preventiva

- Ministrada

pelo Tenente

PM Lycurgo

F. Henriques

Se você, proprietário,

síndico

CONSEG

uma palestra.

de aproximar

da comunidade,

a Polícia

esclarecendo

sobre os riscos diários e a necessidade

com as drogas.

agende

de

da i- CIA do 20° BPM/M,

comandante

informações

de drogas e

que por

sinal são muitos.
Segundo

EB,

Lemos,

profissional
experiência
cional

aos

e alunos sobre a

da prevenção

riscos de acidentes

de

Edson Santos da

pelo

Coronel

Armando

da Defesa Civil de Barueri,

sob o aval do Secretário
Segurança

e outros,

são os principais

escolas, empresas

ou grupos que estejam

Acidentes

fragilidade

variados

choque

agenda das em todos os condomínios

Alphaville/Ta

dos mais

focos de incêndios,

na áreade

e patrimonial.

Estão em andamento

verticais

à

diante

Piscinas, tomadas,

O CONSEG mantém
profissionais
segurança

sobre um

devido

ou morador

detectou

Jr.,

um comportamento

vo em casa, nos condomínios

e nas ruas,

com vistas aos roubos, furtos

e outros.

riscos em seu condomínio,

Alphaville/Iamboré,

fone

4195-5400

ligue

e

- com Stella

Motos-resgate são viabilizadas ao 18° GB para
agilizar atendimento em acidentes na região
O serviço
Bombeiros
se tornar

de resgate
em Barueri

do Corpo de
e região

mais ágil e, conseqüentemente,

salvar mais vidas. A Secretaria
Segurança

Pública

solicitação

do deputado

(DEM). informou

à

necessário

em favor

e que já

as providências,

do Conselho

e primeiros

conseguem

entrar.

nio: o cidadão

de

das com aparelhos

Chamadas

de Bom-

atendimento
da unidade

as chances

de vida aumentam",

observa

Gil Arantes.

o acesso a
não

todos orgupermitinpatrimôo Sr. Luiz

do CONSEG

de motos-resgate
que garantem

necessário,

"Certamente

serviço,

colaborar,

(a)" comenta

até o hospital.

enfrentar

de resgate

"Ficamos

paciente

de emer-

o nosso principal

Salge, Presidente

agilizar

deste importante

e facilitar

lhosos de podermos
do proteger

das

com a implantação

socorros,

os engarrafamentos

AI phaville/Tamboré.

(CONSEG) Alphaville/Tamboré,
do 18° Grupamento

mais os atendimentos

do efetivo

para guarnecê-Ias.

Por iniciativa
Segurança

do

das motocicle-

bem como o remanejamento

ainda

a solicitação

tem como objetivo

locais onde unidades

manifestou-se

de Barueri,

estão em andamento

motocicletas

gências

Gil Arantes

que o Comandante

implantação

tas no município

da

do Estado, atendendo

Corpo de Bombeiros,
favorável

beiros em Barueri,

deverão

equipao

até a chegada

de resgate, que levará o

de

preventi-

Proerd - Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência
No dia 27 de junho passado, o 20° BPM!M
formou mais uma turma de alunos da rede de
Ensino Fundamental no programa PROERD.

Formandos

cacionais em sala de aula, inserindo nos
alunos a necessidade de desenvolver as suas
potencial idades, ajudando a preparar uma
geração para o futuro.

da Rede de Ensino de Barueri

o Proerd atende crianças de 9 a 12 anos
- de idade e adolescentes na faixa etária entre
12 a 14 anos. É aplicado nas escolas da rede
de ensino público e privado, através do
esforço cooperativo entre Polícia Militar,
Escola e Família, oferecendo atividades edu-

Da esq. para dir. Vereador, Gatti (Câmara Municipal),
Delegado Roberto Krasovic (Delegacia de Barueri),
Secretário de Governo Roberto Correia (Prefeitura de
Barueri), Major PM Arnaldo Carmo (200 BPM/M),
Presidente luiz Salge (Conseg Alphaville/Tamboré),
1Ten PM Neivaldo l. Rodrigues (Polícia Rodoviária) e
10 Ten PM lycurgo F. Henriques (200 BPM/M).

Sociedade
Bíblica e
Comad
No dia 26 de junho
passado, a Sociedade
Bíblica e o Comad Conselho Municipal
Antidrogas reuniram
aproximadamente 200
pessoas no dia mundial
de combate às drogas,
para falar sobre a
prevenção.
O evento aconteceu
no Museu da Bíblia em
Barueri e contou com a
palestra sobre a codependência, reafirmando
a importância do papel da
família no processo de
ajuda, apoio e recuperação do dependente.

