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Editorial
Bem amigos, vamos a mais alguns desafios!
Nossas metas são e serão sempre

Associações Residenciais, Empresariais

solicitar às empresas situadas no

voltadas para a redução dos índices de

e Comerciais que revelaram a redução

Tamboré, a instalação de câmeras em

ocorrências, independentemente

nos índices de ocorrências no

suas portarias para que possam prestar

Município e também em Alphaville/

apoio ao sistema de monitoramento na

Tamboré, comparando 2008, no mesmo

região e coibir novas ações.

dos

desafios encontrados todos os dias.
Viver em um lugar seguro é
necessário e direito de todos e o Conseg

Os eventos, os programas e projetos

período em 2007.

trabalha para atingir este objetivo, sem-

Mas, segundo as autoridades, três

voltados para segurança, as matérias de

pre buscando parceiros adequados que

tipos de ocorrências chamam a

colaboradores, dicas e sugestões com-

valorizem o trabalho de segurança e a

atenção: a incidência dos roubos prati-

pletam a edição, demonstrando o foco

prestação de serviço à comunidade.

cados por assaltantes ocupando motos

de nossas atividades, sempre contando

Os assuntos discutidos em reuniões

com garupas, os furtos nas saídas de

com a colaboração da comunidade e

ordinárias até os dias de hoje foram as

agências bancárias, os acidentes de

autoridades.

apresentações dos gráficos de índices

trânsito envolvendo motociclistas e

de ocorrências, por parte da Polícia

pessoas alcoolizadas.

Militar / Polícia Civil / GCMB,

_2

Luiz Humberto Mendes Salge

Nesta edição o Conseg também vem

COMAD um olhar muito especial

Presidente

Errata

Recebemos do Presidente do COMAD a gentil mensagem

à apreciação de todos por nos orgulharmos

que submetemos
das palavras.

"O COMAD - Conselho Municipal
parabeniza

a atuação e a trajetória

Antidrogas

de Barueri

do Conseg

AlphavillefTamboré.
Acreditamos
de administrar,
acolhendo

que este Conselho se torna exemplo pelo modo
pelas ações desenvolvidas

as necessidades de Instituições

e por sempre estar
ligadas ao bem estar

de nossa sociedade. Nós do COMAD Barueri somos testemunhas

Na edição passada a foto acima foi legendada

de tudo isso! Aí se explica o sucesso do Conseg

páginas centrais

erroneamente,

o correto

na matéria

das

segue:

Da esquerda para direita:

AlphavillefTamboré.

Mais uma vez, parabéns e temos certeza

que muitas conquistas

virão".

Dídimo de Freitas
Presidente

Deni Cunha, Presidente da Acib, Leonardo Rodrigues da Cunha,
Gerente Geral da AREA, Wilson Luiz Xavier Fisher, Presidente
da Associação Residencial Alphaville 1, Geraldo José
Michelotti, Diretor de Segurança da AREA e Moacir Fontolan,
Sub Gerente da Associação Residencial Alphaville 1.

o CONSEG NOTiCIAS é uma publicação oficial do
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Você

conhece

a Delegacia

Eletrônica?

Ela permite o registro de várias
modalidades de crimes pela Internet
A Delegacia Eletrônica permite o
registro de furto de veículo, furto ou
perda de documentos, desaparecimento ou encontro de pessoa, furto
ou perda de placas, furto ou perda
de celular e complemento de BO.
Estes crimes podem ser registrados pela internet na Delegacia
Eletrônica que foi criada em janeiro
de 2000 e tem como finalidade,
diminuir o fluxo de atendimentos
presenciais nas delegacias convencionais e é um serviço disponibilizado pela Secretaria da Segurança
Pública.
Para registrar o boletim de ocorrência eletrônico a vítima deve aces-

Segurança

em

sar o endereço na internet
(http://www.ssp.sp.gov.br/bo) e
preencher o formulário. A confirmação do registro da ocorrência é
recebida pela vítima por e-mail ena
mensagem, constará um link e uma
senha para imprimir o documento. A
vítima também poderá utilizar o
serviço em Infocentros,
Poupatempos e Telecentros, locais
com acesso gratuito à internet para
registrar o boletim.
Não é possível registrar ocorrências de acidentes de trânsito pela
internet. E, se no acidente houver
vítima com lesão corporal, deve-se
procurar a delegacia de polícia da

área onde ocorreu o fato.
As Informações sobre a
Delegacia Eletrônica podem ser
obtidas pelos telefones 197 / (Oxx11)
3311-3882/84/86/87/88 ou acessando o webpol@policiacivil.sp.gov.br /
eletron ica@policiacivil.sp.gov.br.

Fonte: Secretaria Estadual da Segurança Pública.

condomínios

Uma questão de disciplina
Quando falamos de segurança em
Condomínios, observamos que envolvem
vários aspectos, pois normalmente a
diversificação de ponto de vista dos
Condôminos é enorme onde cada um
deles tem uma observação, cultura e
expectativa sobre o trabalho desenvolvido pela administração local e o seu
resultado.
E quando falamos do ser humano,
principalmente em local de concentração de pessoas, onde existe a necessidade da disciplina preventiva, esbarramos na maior incidência da manifesl
ração de vulnera-

bilidade que está relacionada à falha
humana, que de certa forma deixa todo
sistema de proteção comprometido. E
isso está voltado a todas as pessoas,
desde os funcionários até os que residem no Condomínio, pois muitos deles
sofrem resistências às normas e orientações. Para termos uma idéia, alguns
Condôminos sentem-se patrões e
acabam impondo esta condição para
determinadas situações. Os funcionários com receio ou temor de
perder o emprego acabam curvandose a algumas
exigências.

A implantação de reuniões com os
funcionários e Condôminos, a organização de palestras e cursos de aperfeiçoamento profissional, são fatores de suma
importância para a harmonia, satisfação
e ferramenta preventiva no tocante à
segurança.
É melhor possuir profissionais qualificados que nunca precisem utilizar o
que aprenderam, do que, em caso de
sinistro, não ter profissionais qualificados. Se isso ocorrer ficará a responsabilidade civil ou criminal.
Por Edmir Aparecido de Mattos Guedes
Gestor de Segurança

Conseg Alphaville/Tamboré

Aposta em
Todos podem
Para combater

tudo isso é preciso união

operações precisas.

e muito esforço. E não somente aqui em
Alphaville/Tamboré,

Para conquistar
necessário cumprir

mas no mundo todo.

este resultado foi
uma rotina de reuniões,

Por que segurança é um problema mundial

relatórios, observações e elaboração de

(vide Internet).

estratégias

pontuais para atingir

a redução.

Alguns cidadãos, preocupados com tudo
isso, arregaçam as mangas e voluntaria-

eFlV

apóia a segurança

pública

mente exercem seu papel, organizando
A AREA - Associação Residencial e

incansáveis reuniões para apoiar todo o
trabalho

estratégico

dos órgãos de segu-

rança constituídos.
Mediante

a rotina da cidade estes

cidadãos colaboram
informação,

com a observação,

solicitações,

reclamações e etc.

A cada última quarta-feira
tilham

do mês compar-

com Delegados, Investigadores,

Oficiais da Polícia Militar, Guardas Civis e
Vigilância

Pública as possíveis providências.

Longe da função executiva,
tem apenas autoridade
A experiência
para se obter
preciso.

no mínimo.

Segurança.
muitos

em segurança

sucesso nesta

complexo.

interessadas em melhorar a qualidade
vida da comunidade.

trata-se

por estar

do que

trabalho

ligado

policiais

às ações

por parte

principalmente

relatórios

de uma sociedade.

Vigilância

os índices afetavam
da PM e Vigilância

que requer
análise.

um tema

reprimir

a evolução

apenas

de zerar.

pensa que segurança

com armas

e viaturas,

Alphaville

e Tamboré é fruto

e migra.

experiência

e da ação conjunta

Polícias Civil, Militar,

se faz
engana-se.

Municipal,

Prefeitura

algumas

os criminosos

sequestros
de veículos.
tráfico

também

incansavelmente.

e festas,

geração, assim como a AREA.

entre as

Em apoio às ações das Polícias, as asso-

Rodoviária, Guarda
Municipal,

assaltos

e muito

Tabela

evolui

ciações residenciais, comerciais e empresa-

Demutran,

riais investem no aprimoramento

que possibilita

pessoas se
entre

roubos

das ocorrências

2008
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de CFTV, com equipamentos

3

3

e centrais de monitoramento

e furtos

que são responsáveis pela

à mão armada.

maioria dos flagrantes'
registrados no local.

mais •.•

- mar/abr 2008

Centro

Comercial de Alphaville também implantou seu sistema
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rança preventiva.
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• Tivemos uma redução de 36% em relação ao mesmo período de 2007.
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que há de melhor em segu-
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planejam

relâmpagos.

nos bairros, hoje

conta com sistema de CFTV de última

co e humano, implantando

e observação.

o crime

Enquanto

divertem

em ações emergenciais

da colaboração

se faz com estratégia.

Por quê? Porque

do

Geral - sistema que congrega todas as asso-

A redução dos índices obtidos em

do

Secretarias Municipais,
habilidades.

participou

do Sistema Alerta

ciações e os órgãos de Segurança Pública,

da comunidade

Segurança

Da mesma forma a SOCET - Sociedade
Centro Empresarial Tamboré,

Queda nos índices de ocorrências

crime.
Quem

entre o .

Privada.

processo de implantação

pesquisa.

e as parcerias

de comunicação

usuário e a Vigilância

e

suas ações

na região. Hoje disponibiliza

equipamentos

marcavam 20

para que se possa

e acompanhar

troca de informações

firmadas

Em 2000, os

abrangente.

especialização.

perspicácia

a comu-

à

e

há 28 anos. A

de Alphaville

Associação vem aprimorando
graças

roubos de veículos por dia em Alphaville
com o objetivo

é

conhecida anterior-

mente como SACIE, cuida da Manutenção

Tamboré. Hoje os registros baixaram para 4

no Brasil.

Segurança

Empresarial Alphaville.

para a evolução do

de segurança e da administração

nidade de forma alarmante.

ou ao comportamento

preventivo

sobre

No passado, sem esta parceria e ações

de uma sociedade.

não se limita

informada

pública.
conjuntas

Segurança.

Visita das autoridades civis e militares ao Centro
de Controle e Operações da AREA no evento que
marcou a ampliação do sistema em março de 2008

riscos que afetam a rotina dos

bairros, contribui

de um tema

diretamente

ao desenvolvimento

os principais

de

Isso é cidadania!

Manter a comunidade

dedicação.

ao contrário

pensam

diz que

área é

o Conseg

para reunir pessoas

segurança integrada
ajudar

por Ana Campos

A prioridade é reduzir os acidentes

CONSEG ALPHAVILLE
Conselho

ccmuana

i de Seqursnça

de Alphavilfe'

Participação

I TAMBORÉ
Tamborê

de 8arueri

e motivação

o

Conseg tem como entidades participantes a AREA, o Centro Comercial de
Alphaville, a SOCET,as Associações
Residenciais Alphaville Zero, Um e Dois, a
Associação Fazenda Tamboré Residencial 1,
o Shopping Tamboré e o Alpha Cond I.
Além das associadas nenhum Conseg
existe sem a presença dos Membros Natos,
que são os representantes da Secretaria de
Segurança Pública. Em nossa região são
representados pelo Delegado Titular do Distrito Policial e um Oficial da Polícia Militar.
A presença da Guarda Civil Municipal de
Barueri, da Defesa Civil, Demutran, Corpo de
Bombeiros, representantes das Secretarias
Municipais e os órgãos de imprensa são
presenças constantes e fundamentais para a
plenitude do trabalho.
A ideologia do Conseg permite conclui
que nenhuma tecnologia substitui a integração humana contra a criminalidade.
Desenvolvimento

humano

É fato que outras frentes devem estar
em constante atuação e permanente
evolução, contribuindo para o desenvolvimento humano.
Barueri dá exemplo deste desenvolvimento, aonde é possível acompanhar
trabalhos da Prefeitura, Polícia Militar, entidades assistenciais e outras, dando suporte
às comunidades menos favorecidas.
São programas que merecem respeito
pela ideologia e força a favor de um futuro
melhor com atuações efetivas.
Proerd (Programa Educacional de
Resistência às Drogas), Proad (Programa de

Auxílio ao Desempregado). Projov Caap
(Centro de Apoio ao Aperfeiçoamento
Profissional). Soabem (Associação Amigos do
Bem-estar do Menor), Grupo Vida, COMAD
(Conselho Municipal Antidrogas). entre
outros, fazendo a inclusão, formando ou
reestruturando cidadãos e suas famílias.
Proerd - Desenvolvido pela Polícia
Militar em todo o Estado, o programa forma
nas escolas, jovens com grande noção de
cidadania, distanciando-os inclusive do
mundo das drogas e da criminalidade.
Proad - Recupera cidadãos desempregados e sem especialização, recolocando-os no
mercado de trabalho.
O Conseg
contratou em
fevereiro passado,
a funcionária
Stella Gleyssy,
vinda do programa Projov - Caap.
A jovem vem contribuindo signi5tella Gleyssy
ficativamente
junto ao grupo Conseg Alphaville/Tamboré,
por sua forte capacitação profissional
adquirida através do Projov.
Para o Presidente da AREA, Dr. Paulo
César Silveira de Toledo a iniciativa acentua
o exemplo para outras empresas contratarem jovens que passam por programas
de capacitação e desenvolvimento.
Soabem - Uma entidade que desenvolve
e capacita jovens de várias idades para as
mais diversas áreas sociais e profissionais.
Grupo Vida - Casa de atendimento a
idosos que através de atividades sociais
devolve a auto-estima a terceira idade.
COMAD - Conselho Municipal
Antidrogas, reúne profissionais de saúde,
segurança e lazer para prestar suporte a
usuários, dependentes e seus familiares.
Educação no trânsito
Um dos grandes desafios do Conseg e
das autoridades é conscientizar motoristas e
motociclistas sobre a necessidade de um
comportamento educado e coerente.
Algumas campanhas já foram realizadas
em Barueri e Santana de Parnaíba, pontuando a preocupação de todos neste sentido,

tendo resultados insatisfatórios diante da
liderança no ranking dos acidentes.
Mas, assim como se tornou hábito a utilização do cinto de segurança é preciso criar
o hábito do respeito à sinalização de trânsito, ao limite de velocidade, ao pedestre, e ao
'se beber não dirija'. Incutir na conduta do
motorista, do motociclista e do pedestre
brasileiro, a cultura do respeito às leis de
trânsito, à convivência harmônica e à vida.
"Lei Seca"
De forma geral, o consumo de bebida
alcoólica é também um dos grandes causadores de acidentes de trânsito, muitas
vezes, com vítimas fatais, além dos inúmeros
casos de violência doméstica e agressões
registrados nas delegacias.
O Município instituiu e faz cumprir a
"Lei Seca" que determina, conforme
Secretaria de Comunicação da Prefeitura de
Barueri, que de domingo à quinta-feira, os
bares sejam fechados às 23hOO; sexta, sábado e véspera de feriado o horário permitido
é até às 2hOO.A primeira vez em que o
estabelecimento é autuado recebe advertência, na segunda recebe multa de 50 Ufib
(antiga Ufesps), e na terceira o local é
fechado. Todo estabelecimento precisa ter
um quadro de 60x80 em contendo as
seguintes informações: alvará de funcionamento, alvará fiscal, horário de funcionamento, e o aviso de que é proibida a venda
de bebida alcoólica para menores de 18
anos. O comerciante pode solicitar prorrogação de horário. Para isso é necessário
fazer o pedido ao comandante da GCM; em
seguida uma comissão formada por representantes da Vigilância Sanitária, Secretaria
de Indústria Comércio e Trabalho, Contrub e
um representante da Guarda realizam uma
vistoria no local. Se o proprietário estiver
cumprindo a lei respeitando os quesitos
estabelecidos pela comissão, o comandante
pode deferir o pedido'. A lei Seca é exemplo
para várias outras cidades que lutam sobre
os abusos.
Ainda é possível fazer muito por todos e
para todos. É por isso que o Conseg continua suas atividades, buscando mais ações e
mais parceiros na luta pela condição ideal.

• Procure sempre andar acompanhado;
• Instalar insulfilm no carro é uma boa medida, pois o criminoso não vai ver nada no Interior do veiculo;
• A noite evite utilizar caixas eletrônicos em lugar ermo;
• Quando realmente precisar sacar à noite, leve uma ou
mais pessoas como acompanhante;
• Ao sacar dinheiro em caixas eletrônicos, fique atento
com as pess6as ao redor;
• Ao parar em semáforos redobre a atenção quanto à
aproximação de pessoas. Tenha cuidado especial
com motociclistas, principalmente com garupa,
pois trata-se de um método muito utilizado pelos
criminosos;
=Não ande com todo talão de cheques e com
todos os cartões de créditos e bancários. Caso
você seja uma vitima a quantidade de cartões
vai determinar o tempo
nas mãos dos criminosos;

que você vai ficar

• Ao estacionar seu veiculo procure estacionamentos de confiança;
• No estacionamento de um shopping ou
hipermercados ao retornar verifique ao
redor e dentro do carro;
• Quando estiver dirigindo não
facilite a ação dos criminosos
distraindo-se com o celular,
fumando cigarro, mexendo
no CD player ou em qualquer outra coisa dentro
do carro.

Mudança de delegados
Mais que um Membro Nato, o Dr. Gilberto Pereira de
Brito, ex-delegado
delegado titular

do 2° D.P. instalado em Alphaville,

atual

de Santana de Parnaiba, é um grande

colaborador.
Munido de informações e experiência, o Dr. Gilberto fez
a diferença com sua atuação em Alphaville

e Tamboré.

Sorte para Santana de Parnaíba que o recebeu de
braços abertos e que terá à frente dos trabalhos da delegacia da Cidade, um profissional gabaritado.
No 2° D.P, em fevereiro passado, assumiu as atividades o delegado titular

Dr. Nilton de Lima Brahim, vindo

do 1° D.P em Barueri.
"O trabalho executado pelo Dr. Gilberto foi muito
bom e pretendo dar continuidade

às ações em conjunto

com os demais órgãos de segurança publica, cujo objetivo é a redução dos índices de ocorrências na região de
atuação, quem inclui Alphaville
Dr.

Nilton

Lima

Dr. Nilton.

e Tamboré", disse o

A Polícia

Adverte!

Polícia Civil adverte para roubos cometidos
nas saídas das agências bancárias
Os roubos de grandes quantias em dinheiro ocorridos
próximos às agências bancárias estão na mira da Polícia. Segundo
o Delegado Titular do 2° D.P em Alphaville, Dr. Nilton de Lima
Brahim, por mais que se noticie por toda a mídia, as pessoas
insistem em retirar grandes quantias em dinheiro desacompanhados ou conferir a quantia retirada em público. "De alguma forma a
informação vaza, às vezes de dentro da própria empresa da vítima
e quando ela vai sacar o dinheiro os bandidos já estão prontos para
agir. Eles são rápidos, agem com comparsas e normalmente fogem
em motos. Por tanto, atenção! Evite retirar grandes quantias e se
for fazer vá sempre acompanhado", orientou o delegado.

Ladrões ocupando motos
Na mira da Polícia estão os roubos de veículos cometidos, na
sua grande maioria, por assaltantes ocupando motos e com garupa.
Normalmente eles agem no semáforo, esperam a distração da
vitima, anunciam o assalto (geralmente) à mão armada; o garupa
retira o motorista do volante e assume o comando do veículo e
foge. Em alguns casos os ladrões recebem cobertura de outros
indivíduos que fazem parte da quadrilha e que os acompanham
em toda a ação.
A Polícia montou desde janeiro passado, até hoje, operações
(bliz) no Município de Barueri e também em Alphaville/Tamboré,
nas quais, segundo o Tenente César Terra, da 5' CIA já foram
apreendidos vários documentos e motos irregulares, além de
vários suspeitos.

Travessia de pedestre na Alameda Rio Negro
Desde 2000 o Conseg de Alphaville/Tamboré e todas as
autoridades envolvidas em segurança, buscam por melhoria nas
condições de travessia para o pedestre, não só na Alameda Rio
Negro, como nas demais da região. Todas com resultados positivos
para a comunidade.
Entre as solicitações e melhorias realizadas destacam-se:
- O gradil instalado na entrada de Alphaville pela AI. Rio Negro
(fruto das ações em parceria entre a Prefeitura de Barueri,
Via Oeste, em resposta às solicitações encaminhadas via CONSEG).
- Pintura de faixas reflexivas, instalação de redutores de velocidade
na pista;
- Instalação de faixa de pedestre nos pontos mais críticos (em
frente ao Habibs e ao posto Texaco);
- Retorno no canteiro Central da AI. Rio Negro, antes da Praça
Yojiro Takaoka, permitindo um fluxo ágil dos veículos e menos
congestionamentos no período da manhã.
- Presença periódica de agentes do Demutran - Departamento
Municipal de Trânsito, nos horários de pico, para agilizar o fluxo e
ajudar na travessia de pedestres;
- Campanhas de trânsito, realizadas pelo Demutran e pelo CONSEG
Alphaville/Tamboré, com fixação de faixas e distribuição de panfletos, solicitando o "Respeito no Trânsito" aos motoristas e aos
pedestres;
- E, atual previsão de construção de passarela, também na AI. Rio
Negro, próxima a Base Alpha II da AREA.

Roubo de veículo com a ajuda do dono

Namorar no escurinho pode ser bom para todos os envolvidos, tanto para quem namora, quanto para quem leva o carro
do casal de namorados.
A Polícia tem registrado que a maioria dos casos de roubos de
veículos ocorre em locais isolados. Portanto, namorar nestes locais
não é nada aconselhável, muito menos seguro.
Os ladrões se aproveitam da distração do casal e leva o veículo.
A Polícia também não pode ficar tomando conta do casal, até que
ele termine o namoro, não seria adequado!

Polícia Militar e Guarda Civil fazem
operações com foco a roubos no Tamboré
De acordo com o tenente PM César Augusto Terra a Polícia
Militar e a Guarda Civil Municipal estão realizando operações (blitz)
focadas a roubos a transeuntes, nas proximidades da Av. Piracema
no Tamboré - Barueri. "Com certa frequência, o roubo é um delito
no qual o assaltante se aproveita da distração da vítima para agir.
Por isso os índices estão cada vez mais frequentes e a Polícia já está
tomando providências quanto a isto, mas pede a atenção das pessoas, principalmente à noite, nas saídas das escolas e nos pontos de
ônibus ". alertou o comandante da 5' CIA de Barueri.

Por quê a Polícia realiza Blitz?
Algumas pessoas questionam a necessidade das operações (blitz)
realizadas, periodicamente pela Policia Militar.
Elas ocorrem devido a uma necessidade de checagem da
segurança pública, tanto com relação ao veículo e documentação,
quanto à identificação de suspeitos e procurados pela justiça.
"Todo cidadão pode ser parado em uma blitz para 'averiguação',
comenta o comandante do 20° Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano, instalado em Barueri, Major PM Dorival Alves Filho.
O policial aborda, verifica a existência de alguma irregularidade ou
ilegitimidade na documentação do condutor ou na do veículo. Não
havendo problemas a pessoa é liberada, do contrário, o veículo
poderá ser multado ou até apreendido em casos mais graves",
completou o Major.
A blitz foi criada para a segurança do próprio cidadão; ela não
tem caráter pejorativo ou discriminatório.
Toda pessoa que é parada em uma blitz deve: obedecer às
solicitações do policial militar e não fazer movimentos bruscos, pois
o policial poderá estar buscando a identificação de um possível
meliante. Muita calma!
O 20° BPM/M está localizado à Rua Caim, 181 - Jd. São Pedro Barueri/SP - Telefone 4198-3300.
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GCMs de Barueri recebem homenagens
por 10 anos de serviços prestados

Delegado Titular de Barueri
pede comunicado para eventos
O Delegado Titular de Barueri, Dr. Roberto Krasovic, em
reunião do CONSEG AlphavillejTamboré
solicitou que os
organizadores de eventos da região, comuniquem antecipadamente e oficialmente, às autoridades de segurança e
saúde, sobre as características do evento, data, local e
horário que serão realizados.
A solicitação tem o objetivo de organizar, dar suporte e
atendimento necessário ao evento e à comunidade.
Segundo o delegado, os órgãos a serem comunicados são:
a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal,
Demutran, Sameb e
Corpo de Bombeiros.

Em comemoração ao dia Municipal do Guarda Civil, a
Secretaria dos Assuntos de Segurança de Barueri realizou no dia
3 de março passado, no Centro de Eventos, a cerimônia de
entrega das medalhas para 188 Guardas Civis que completaram
10 anos de serviços prestados à segurança pública.
Entre os representantes das Polícias Civil e Militar, OAB,
Exército, Legislativo e Executivo, o secretário de Gabinete e
Governo, Beto Corrêa, representando o prefeito Rubens Furlan,
afirmou o agradecimento ao empenho de todos os guardas. Ao
completar 13 anos a GCMB é exemplo de segurança para as
outras corporações do Brasil.
O secretário de Assuntos de Segurança Municipal, Edson
Santos da Silva", agradeceu a todos e ao comandante da GCM,
Rinaldo de Albuquerque Pereira, que ajuda a desenvolver o trabalho da Guarda. "A integração entre as polícias faz a diferença
e nos tirou do mapa da violência" afirmou o secretário.
Fonte:

Secretaria

de Comunicação

(Valquiria

Oliveira).

A Delegacia de Barueri está localizada à Rua
Presidente Artur Costa e Silva 200, Jardim Boa
Vista - Barueri, telefone 4198-1639.

