Golpes pela

INTERNET

A Internet, uma ferramenta poderosa
de trabalho, também oferece grandes
riscos ao usuário.
Exemplo disto vem por meio das mensagens aparentemente inofensivas ou
pelo clicar de uma janela em algum site
misterioso.
Veja um exemplo!
O golpe ocorre através de programas do
tipo trojan, que são espalhados por meios
de mensagens, e-mails com a finalidade de
ser o começo do golpe.
Os usuários recebem o e-mail, clicam no
local indicado e o programa vasculha a

máquina da vitima.
Normalmente os golpistas utilizam
armadilhas como e-mails de amigos enviando fotos e etc, ou ainda, e-mails de empresas e instituições conhecidas com logotipo e home page adulterados, encaminhando intimações ou protestos judiciais
com campos tarjados do tipo: clique aqui.
E assim os golpistas conseguem as senhas, dados bancários, número de documentos, dados pessoais, etc.
Alguns grupos de golpistas já foram
apreendidos pela Polícia, mas a Internet
ainda oferece muitos riscos.

Olá,
Seu amigo dedicou uma música
para você.
Para ouvir a música clique aqui.

A orientação dos especialistas é para
que o usuário exclua o arquivo suspeito e
bloqueie o remetente.

TELEFONES ÚTEIS
Com uma ligação, você mobiliza todas as entidades ligadas à Segurança.
Em Alphaville/Tamboré contamos com o “Alerta Geral”.
AREA – Departamento de Segurança
Assoc. Residencial Alphaville Zero
Assoc. Residencial Alphaville Um
Assoc. Residencial Alphaville Dois
Assoc. Fazenda Tamboré Res. 1
Centro Comercial de Alphaville – Depto. Segurança
Conselho Tutelar
Corpo de Bombeiros
Emergência
Defesa Civil
Guarda Civil Municipal
2º Distrito Policial
Policia Militar – 20º BPM/M
Emergência
Delegacia de Defesa da Mulher
Shopping Tamboré
Socet - Depto. Segurança
Alpha Cond I
DISQUE DENÙNCIA – Sigilo Absoluto

4191-2300
4195-0619
4191-1921
2191-5700
4191-3067
4196-6555
4198-5344
4198-6202
193
199
153
4193-6610
4198-3300
190
4198-0522
2166-9700
4195-6111
4195-1683
181

SITES
www.saopaulo.sp.gov.br/linha/sec-segpubl.html
Informações gerais sobre a polícia no Estado de São Paulo.
www.ouvidoria-policia.sp.gov.br
Reclamações, queixas, elogios e sugestões sobre a atividade policial.

Abelhas
Em caso de problemas com
abelhas, entre em contato
pelo telefone:

193

Cobras e escorpiões
Orientações devem ser
obtidas através da Vigilância
Sanitária – Prefeitura de
Barueri:

4199-3188

www.area-alphaville.org.br
Informações sobre prestação de serviço e informações gerais sobre a
Associação.
www.estradas.com.br
Informações sobre turismo, lazer e condições de tráfego.
www.ecovias.com.br
Condições de trânsito no sistema Anchieta / Imigrantes e dicas de
segurança.
www.viaoeste.com.br
Estradas, serviços e dicas de turismo
www.maplink.uol.com.br
Informações sobre trânsito e rotas (mapas).

Instituto Butantã
(atendimento eletrônico)

3726-7222
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EDITORIAL
Iniciamos 2009 agradecidos pelos bons
resultados obtidos em
2008 na área de segurança em Alphaville e
Tamboré.
Mesmo com todo
o crescimento e desenvolvimento da região os órgãos de segurança que
atendem a região atuam de forma
contundente, trazendo resultados positivos para toda uma comunidade.
De alguns anos para cá passamos
a conviver com problemas de trânsito,
obras em andamento, multas, acidentes, roubos, furtos e um volume de
empreendimentos e pessoas crescente. Mas se compararmos os problemas de Alphaville/Tamboré a outros
centros, perceberemos que os problemas ainda são menores devido à
atuação conjunta.
Por meio do noticiário nacional
observamos que outras regiões do
país estão aderindo às parcerias em
segurança pública, vigilância privada
e administração pública na busca do
melhor atendimento à população. As
comunidades organizadas participam
de um processo de evolução nas
questões de meio ambiente, saúde e
educação inclusive.
Para se trabalhar em conjunto
basta reconhecer-se integrado e agir
de forma pró ativa. Desejar melhorar
as condições gerais para si é também
e principalmente, cultivar um comportamento preventivo e solidário em
qualquer lugar.
Nesta edição destacaremos nossas atividades, as principais ocorrências na região, as ações de parceiros e
colaboradores e a opinião de autoridades e sugestão de leitores.

Síntese das reuniões
No dia 26 de novembro de 2008, o delegado do 2º D. P. Ricardo Barbante, titular
informou sobre a redução dos roubos de
cargas em comparação ao mês de outubro
passado.
O tenente PM César Augusto Terra, comandante da 5ª CIA do 20º BPM/M falou da
atenção da PM voltada aos furtos de veículos. Segundo ele, os veículos mais visados
são motos e Gols. A GCMB opera com vistas
os roubos nas saídas de agências bancárias,
segundo o supervisor Marcelo Silva.
Os registros efetuados pela vigilância da
AREA – Associação Residencial Empresarial
Alphaville deram conta 10 (dez) acidentes
com vítima e 1 (um) atropelamento, 2 (dois)
roubos a mulheres, ocorridos na Alameda
Rio Negro – Alphaville. Segundo Leonardo
Rodrigues da Cunha, gerente geral da
AREA, foram registrados 4 (quatro) furtos
de veículos, sendo 3 (três) Gols e 1 (uma)
moto.
A SOCET – Sociedade Centro Empresarial
Tamboré registrou 1 (um) acidente de
trânsito com vítima, 6 (seis) sem vítimas, 1
(um) apoio ao público e 1 (uma) tentativa
de furto de veículo, segundo o gerente
Oswaldo Silva.
Outros temas tratados foram: a solicitação de regulamentação na sinalização de
trânsito na Avenida Cauaxí encaminhada à
Prefeitura; o questionamento quanto à demora na realização da passagem subterrânea na Alameda Rio Negro, que segundo
representante da prefeitura, Antônio
Juvenal se dá devido a problemas, junto às
concessionárias que efetuam as obras; a
solicitação de sinalização de redução de
velocidade nas proximidades da Associação
Residencial Alphaville Dois; o questionamento sobre a qualidade dos caminhos
alternativos aos municípios vizinhos em
favor daqueles que não pretendem utilizar
a Rodovia Castelo Branco ou o Rodoanel
Mário Covas; a sugestão de planejamento
por mais transporte coletivo para a região
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As reuniões - últimas quartas-feiras do mês, na
sede da AREA.

em prol da melhoria no trânsito; a importância do trabalho preventivo nas escolas a exemplo do que é realizado pelo
PROERD (Programa antidrogas e de valorização humana) da Polícia Militar e o pedido de maior interação das escolas locais
para o desenvolvimento de trabalhos em
parcerias com o Conseg.
No dia 28 de janeiro de 2009, o tenente
PM César A. Terra informou que segundo o
relatório mensal da PM houve uma redução
nos índices de ocorrências em Alphaville,
com pequena elevação no bairro do
Tamboré – Barueri/SP. Segundo Oswaldo
Silva, gerente da SOCET a área do loteamento Jubran está no bairro do Tamboré,
todavia, não conta com uma associação a
exemplo da AREA e SOCET.
O delegado Dr. Ricardo Barbante informou sobre o aumento nos furtos de veículos, com incidência nas proximidades das
Alamedas Itapecuru, Madeira, Tucunaré e
Piracema. Ele disse que em dezembro do
ano passado, foram furtados 05 (cinco)
veículos e em janeiro deste ano, 19 (dezenove), em Alphaville e Tamboré. O Delegado
disse que com a ajuda das imagens cedidas
pela AREA está sendo possível averiguar
suspeitos de prática de roubo e furto de
veículos na região.

Bancos: Em janeiro de 2009 M.S.R foi mais uma
vítima

de

roubo

na

saída

de

uma

agência

Bancária, na Alameda Araguaia - Alphaville, às
15:30 horas. Segundo o Boletim de Ocorrência, um
indivíduo

armado

o

rendeu

e

lhe

subtraiu

R$5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), fugindo em seguida com um comparsa na garupa de
uma moto Honda CB 500, na cor prata.
Você não pode ser a próxima vítima!
Estacionamentos:

No

dia

5

de

janeiro,

ao

retornar às 19:20 horas ao local aonde havia
deixado seu veículo, L.M.R. se deu conta de que
havia sido vítima de furto.
Os ladrões gostam de facilidades e para evitar
surpresas é recomendável equipar o veículo com
alarmes e travas.
Dificulte a ação dos ladrões e proteja seu bem!
Estabelecimentos: Ainda em janeiro de 2009, às
21:30 horas, em um posto de abastecimento instalado

na

Alameda

Araguaia

-

Alphaville,

dois

indivíduos ocupando uma moto e armados invadiram o local anunciando o assalto.
Os ladrões levaram uma ‘certa’ quantia do estabelecimento e fugiram em direção à Avenida Dr.
Dib Sauaia Neto.
Para a Polícia a instalação de câmeras de CFTV
–

Circuito

Fechado

de

TV

inibe

a

ação

dos

ladrões, reforça a segurança e ajuda na identificação dos autores do crime.
Mulheres: 13 de janeiro de 2009, A.A.S. foi
vítima de roubo, na Alameda Grajaú com a Praça
Oiapoque, às 6:00 horas, por um indivíduo armado que lhe subtraiu a bolsa com todos os documentos e o celular.
Difícil

prevenir

24

horas!

Mas

evite

locais

ermos desacompanhada.
As mulheres são alvos dos ladrões, devido à sensação de fragilidade, segundo as autoridades.
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Soluções em Segurança Patrimonial
Por Siderley A. de Lima

No artigo desta edição iremos tratar
sobre segurança patrimonial, que é
definida da seguinte forma " Conjunto de
medidas que visa a proteção dos bens,
patrimônio, e a produção de uma empresa ou indústria". Depois do maior bem
que é a nossa vida e a das pessoas que
estão ao nosso redor, a preocupação em
proteger o nosso patrimônio também é
necessário, com o aumento da criminalidade a necessidade de utilizar algumas
soluções em segurança é vital nas atividades das empresas.
No passado quando se falava de segurança, as barreiras perimetrais se resumiam em cercas de arame farpado, cacos
de vidros nos muros ou lanças nos portões, hoje com a tecnologia, existe vários
equipamentos e dispositivos eletrônicos
que agregam uma maior eficiência para
inibir, detectar e retardar intrusões e
ações criminosas. Sabemos que alguns riscos são efetivamente incontroláveis, mas
uma parte pode ser reduzida ou eliminada
mediante a adoção dos sistemas de proteção mais adequados.
A segurança patrimonial começa na
parte externa da sua empresa, indústria
ou comércio. Proteger as instalações é
parte do negócio, principalmente com o
avanço da criminalidade. Pensando nisso
dificultar a ação criminosa criando barreiras físicas e perimetrais é primordial.
Veja como você pode implantar algumas
soluções na sua empresa:
• Controle de visitantes: sistema de
identificação de visitantes visa realizar
o cadastro de visitantes sem a necessidade de retenção de documentos;
• Detector de metais: equipamento com
sensibilidade capaz de detectar até uma
pequena lâmina de barbear;
• Cabo microfônico: detecta o invasor
por vibrações, ideal para alambrados e
superfície do solo;
• Concertina: barreira física em aço ou
galvanizado;
• Controle de acesso: os leitores biométricos avaliam uma característica única
e intransferível de cada ser humano,
tais como impressão digital, geometria
da mão e íris do olho;
• Alarmes: alertam através de sinalização sonoro a intrusão do perímetro de
segurança.
• CFTV: sistemas de monitoramento
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que filmam e gravam todo o perímetro
da empresa.
Entre as soluções em segurança, o CFTV
(Circuito Fechado de TV) é um dos mais
utilizados, seja na residência, no comércio,
na sua empresa. O CFTV tem papel ativo
na segurança, podendo atuar sozinho ou
em conjunto com sistemas de alarmes,
controles de acesso, etc. Veja como podemos utilizar:
• Proteção: atuação na área de prevenção de acidentes em empresas;
• Investigação: no caso de furtos de
produtos e bens da empresa por parte
de funcionários e estranhos;
• Controle de acesso: na restrição e
controle de entrada de pessoas e veículos em área protegida;
• Identificação: para o reconhecimento
de pessoas e veículos em áreas de controle por parte do observador;
• Vigilância: comércios, escritórios, etc.
Reconhecendo problemas, alterações,
invasões e distúrbios que possam
causar perigo ou risco as pessoas ou
materiais lá encontrados.
Com o aumento da violência, as pessoas, empresas, condomínios, estabelecimentos comerciais, shopping centers,
hipermercados, etc, estão cada vez mais
contratando os serviços de segurança, seja
sistemas eletrônicos ou vigilantes. Mas
em alguns casos acabam esquecendo de
verificar se a empresa prestadora dos
serviços é regularizada junto aos órgãos
competentes, não tomam alguns cuidados, contratam vigilantes sem preparo,
sem nenhum tipo de curso e sem qualificação, desta forma acaba tornando-se um
problema maior do que se não tivesse
contratado, pois você assume o risco de
ter que responder pelos atos decorrentes
desse vigia.
Essas soluções mais econômicas na
hora da contratação não são aconselháveis. As empresas de segurança “clandestina” (aquelas que não registram seus funcionários, não cumprem as obrigações legais e trabalhistas, etc) oferecem menor
custo, mas quando falamos em segurança
temos que lembrar do velho ditado “o
barato sai caro”.
Da mesma maneira que você deve
tomar cuidado na hora de contratar um
vigilante, esses cuidados devem ser lembrados na contratação de uma empresa de

segurança eletrônica. Por exemplo, se a
análise de risco (levantamento dos pontos vulneráveis) do imóvel não for bem
executada, o sistema poderá ser falho,
onde a iluminação será inadequada, falhas na transmissão de sinais, sensores
inadequados, alarmes que disparam a
todo instante, etc. É de extrema importância que você ao adquirir um sistema
eletrônico de segurança, realize junto
com a empresa a relação de todos os pontos vulneráveis do seu imóvel ou de sua
empresa.
Vejas outras dicas que irão te ajudar:
Contratação de vigilantes
- Verifique primeiramente se a empresa é legalizada na Policia Federal;
- Se for um vigilante autônomo, verifique os antecedentes criminais, se possui
o curso de vigilante registrado na PF, e
verificar as referências profissionais.
Contratação de segurança eletrônica
- Verificar as qualificações da empresa
que está contratando e outros projetos
por ela já realizados;
- Verificar a qualidade dos produtos a
serem comprados e instalados (fabricante
e procedência);
- Certifique que será realizado um projeto e se a empresa tem pós-venda (manutenção e monitoramento);
- Verificar quando e em quanto tempo serão realizadas as manutenções do
sistema.
Lembre-se: Não adianta ter os melhores equipamentos de segurança e não ter
um bom treinamento profissional para os
funcionários. O fator humano é o principal e fundamental para a segurança do
lugar. E finalizando fica uma frase de
Chen Gilad - Diretor da empresa Hagana
Segurança. "Se não conseguirmos eliminar a criminalidade, que pelo menos possamos afastá-las do nosso trabalho, de
nossas casas, de nossas famílias e, enfim,
de nossas vidas".
Siderley Andrade de Lima, é consultor
de segurança pessoal, é membro da
ABSEG (Ass. brasileira dos profissionais de
segurança) e ex-militar graduado do
Exército.
siderleyandrade@yahoo.com.br
http://siderleyandrade.blogspot.com

Ele narrou o atendimento a uma ocorrência de tentativa de um roubo de carga,
cujos suspeitos foram abordados pela
Polícia e confessaram a especialidade em
roubos de caminhões das Casas Bahia.
A GCMB, representada pelo supervisor
Marcelo Silva comunicou que os roubos
de veículos, muitas vezes, ocorrem porque
o motorista estaciona o veículo, sem nenhum dispositivo de segurança, facilitando
a prática do delito.
As autoridades advertem para os telefonemas simulando falsos seqüestros que
voltaram a acontecer na região. A orientação da Polícia Civil é para não dar detalhes pessoais e desligar.
O 2º tenente PM Vagner Martins do 18º
GB informou sobre o atendimento a um
acidente ocorrido no km 39 da Rodovia
Castelo Branco que contou com a Unidade
Resgate e o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
O gerente geral da AREA, Leonardo
Cunha informou sobre o registro de 9
(nove) acidentes de trânsito, 1 (um) atropelamento, 1 (um) roubo na saída de uma
agência bancária, 1 (um) roubo a um res-

taurante, 1 (um) roubo a um posto de
abastecimento, 1 (um) roubo à transeunte
e 4 (quatro) roubos de veículos. Ele disse
que deve haver empenho nas investigações
dos receptadores dos veículos roubados.
Segundo o gerente da SOCET, Oswaldo
Silva, em janeiro foram registrados pela
Sociedade, 1 (um) furto de veículo, 1 (um)
roubo de carga e 1 (um) roubo a um posto
de abastecimento.
No Centro Comercial de Alphaville o
gerente de segurança, João Gimenes
advertiu sobre ocorrências nas quais alguns meliantes simulam ser trabalhadores
pedindo emprego, mas a maioria acaba
roubando celulares e notebooks.
Na C&A o supervisor de segurança,
Valdir Tavares comentou sobre o furto de 1
(um) veículo e 1 (uma) tentativa de invasão à empresa, na região do Jubran –
Tamboré.
Outros temas abordados foram: a criação de uma campanha ‘interna’ voltada
aos moradores de condomínios horizontais
e verticais, apontando a necessidade de
melhor averiguação de veículos nas portarias; a necessidade de uma Lei de regula-

mentação voltada à circulação / permanência de cachorros de grande porte, no
interior dos condomínios residenciais; a
atenção quanto aos casos de estelionato
na região; a orientação sobre a utilização
do SOS Emergência para obter o apoio da
vigilância da AREA em casos de ocorrências e atitude suspeitas; as providências,
por parte da Prefeitura, de sinalização de
redução de velocidade em frente ao
Residencial Dois; o treinamento aos
agentes de trânsito do Demutran, com o
objetivo de afinar o trato junto à comunidade; as reclamações sobre a falta de
respeito às leis de trânsito por parte dos
motoristas e dos pedestres; o bloqueio na
saída dos moradores do Residencial Um
causado pelos ônibus que precisam adentrar a baia lateral – Alameda Mamoré para embarque e desembarque dos passageiros; a necessidade de alteração na
semaforização na Al. Rio Negro com Al.
Madeira, cuja atual provoca conflito na
travessia de pedestres; a solicitação de
alerta do conselheiro do Conselho Tutelar
de Barueri sobre “violência psicológica
contra crianças”.

Entrega de abrigos ao Grupo de teatro
“De bem com a vida” do 20º BPM/M
Conselheiro Ética Conseg,
Joaquim Domingues e a
Sgt. Fem. PM Campanaro

Sd. Fem. PM Juscilene e o
Conselheiro Fiscal Conseg,
Leonardo Cunha

Sd. Fem. PM Margarete e
Domingues

Sd. Fem. PM Vanderli e 2º
Secretário Conseg, Enzo
Scalzi

Em fevereiro de 2009 o Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, Major
Dorival Alves Filho e Policiais Militares homenagearam a diretoria do
Conseg Alphaville/Tamboré pela
doação de abrigos ao grupo de teatro “De bem com a vida” formado
por Policiais do batalhão.
O grupo realiza apresentações
da peça “Uma vida em risco” por
todo o Estado como ação preventiva contra o uso abusivo e indevido
de drogas, aonde aborda a facilidade de se entrar no mundo das
drogas e a dificuldade e o sofrimento para sair.
O projeto, criado pelo 20º
BPM/M, sediado em Barueri, tem
por objetivo divulgar o comportamento preventivo e a conscientização contra o uso indevido e abusivo das drogas aos jovens de todas
as classes sociais de forma a evitar
o envolvimento ou a aproximação
com o mundo das drogas.
A peça tem como Diretor Geral,
o soldado PM Barros, a coorde-

A diretoria do Conseg homenageada pelo Major Dorival
A. Filho (centro) e Policiais
Militares

Ensaio da peça “Uma vida em
risco”

nação do 2º tenente feminino
PM, Carolina, da 2º sargento
feminino PM Campagnaro, da
Cabo feminino PM, Lígia e a
participação de vários outros
Policiais.
A diretoria do Conseg fez
questão de doar os abrigos –
material de trabalho do grupo –
a fim de motivar a continuidade
e a evolução de uma ação tão
nobre realizada pelos responsáveis e participantes.
“O problema do tráfico e da
drogadição tornou-se uma preocupação mundial. Todos nós,
pessoas de bem, devemos fazer a
nossa parte contra esta face da
criminalidade que tem como
alvo os jovens de todas as classes sociais”, declarou o Major
Dorival.
Para o presidente do Conseg a
iniciativa é louvável e a sociedade deve agradecer a iniciativa.
O 20º BPM/M está localizado
à Rua Caim, 181 – Jardim São
Pedro – Barueri/SP.

Sd. PM Daniel e o
Presidente Luiz Salge

Sd. Nancy e o Conselheiro,
Leonardo

Sd. Barros e o Diretor Social
Conseg, Nilvio A. Tarricone

Cb. PM Pinheiro e o VicePresidente Conseg Evaldo
Braun
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Responsabilidade em segurança
Parceiros em segurança informam suas ações e destacam resultados
Por Ana Campos

A AREA – Associação Residencial e
Empresarial Alphaville divulgou o atendimento das principais ocorrências que afetaram a região de Alphaville, dentro da área
de atuação da associação, que começa na
Avenida Alphaville a partir da Associação
Residencial Alphaville Dois, passa pela
Avenida Paiol Velho até a Associação
Residencial Alphaville Um, seguindo pela
Avenida Araguaia cruzando com a Avenida
Tamboré, chegando até a Alameda Rio
Negro, contornando a Estrada da Aldeinha
de volta à Via Parque, até chegar ao 18 do
Forte.
Nesta área, o departamento de segurança por meio das câmeras, mini-bases e
demais recursos, apurou as seguintes ocorrências durante os meses de novembro,
dezembro 2008 e janeiro 2009:
• Um caso de corrupção de menores
ocorrido nas proximidades da Avenida
Tamboré;
• Um furto de veículo ocorrido na Alameda Madeira, próximo ao número 360;
• Desinteligência, rixa e vias de fato
ocorridos nas proximidades da Avenida
Juruá com Alameda Araguaia e Madeira;

• Furto ocorrido nas proximidades das
Alamedas Rio Negro com a Alameda
Araguaia;
• Atendimento à parturiente próximo à
Alameda Rio Negro;
• Um Incêndio na Alameda Grajaú número 495;
• Furto na Rua Ceará, 157.
O trabalho preventivo do departamento
de segurança da AREA é desenvolvido com
a presença de homens, viaturas e equipamentos, com o sistema de monitoramento
focado nos furtos de veículos.
Segundo o gerente de segurança da
AREA Joaquim Domingues Filho, o monitoramento é uma ferramenta de suma
importância para segurança, por promover
uma ajuda substancial na minimização dos
riscos e dos custos, além de ampliar o raio
de observação e criar provas através de
imagens armazenadas.
Somado à eficiência dos equipamentos,
o material humano formado pelo corpo de
vigilância da AREA, tem como objetivo
agilizar o atendimento à comunidade.
“Buscando a adequação às novas normas e Leis implantadas pela Delesp - Delegacia Especializada da Polícia Federal, a
AREA construiu mini-bases com a finalidade de ampliar e fixar sua presença dentro da área de atuação. A proposta é aten-

der melhor nosso público interno e externo,
atuando diretamente na prevenção e intercorrências”, disse Domingues.
Sendo o bairro de Alphaville muito
visitado por empresários, trabalhadores
e prestadores de serviços, a informação
precisa tornou-se de grande valia à
comunidade.
As informações prestadas diariamente
são: 40 por meio das mini-bases; 25
através do efetivo que ocupa os veículos/viaturas da AREA; 100 pelo telefone
4191-2300; 17 por meio do SOS Fone de
Emergência e 10 utilizando outros meios.
Uma média de 200 informações por dia ou
5000 por mês.
Segundo Domingues, o sistema Alerta
Geral funciona como meio de comunicação entre as principais entidades do
seguimento de segurança, unindo as
forças no combate à criminalidade.
“Não só a comunidade de Alphaville, mas
qualquer outra comunidade organizada que
vise manter a qualidade de vida, não deve se
furtar de uma ferramenta tão importante.
Assim, as entidades interligadas ao Alerta
Geral devem dar a importância que ele
requer, pois nos dias de hoje, devemos
somar esforços para conquistar os objetivos”, concluiu Domingues afirmando que
em 2009 o objetivo é avançar em todos os
serviços de segurança.

A vida não espera para acontecer
No dia 4 de dezembro, quando R.A.P.
subia a Alameda Rio Negro, próximo á
empresa HP, para mais um dia de trabalho,
foi surpreendida por reações inesperadas.
Ela deitou-se e entrou em trabalho de
parto ali mesmo.
Em instantes as viaturas da vigilância
AREA chegaram ao local para atender
a ocorrência, como a qualquer outra,
mas perceberam que se tratava de algo
diferente.
Uma criança estava nascendo naquele
momento, naquele local.
Preparados para os primeiros-socorros,
ajudaram no parto que não quis esperar.
Tudo enquanto acionavam o Corpo de
Bombeiros.
Em 10 minutos os homens do Corpo de
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Bombeiros (18º GB) chegam com a
Unidade Resgate, para fazer o atendimento mais adequado.
Enquanto atendiam mãe e filho, lá
mesmo, os vigilantes da AREA cuidavam da
circulação dos curiosos.
Em minutos, foi possível ver – através
das imagens gravadas pelas câmeras do
sistema CFTV da AREA - um dos bombeiros

levando o bebê para dentro da UR Unidade Resgate, e em seguida na maca,
foi a vez da mãe.
O acontecimento mostrou um outro
lado da rotina da vigilância, deixando o
recado, de que a vida não espera para
acontecer. Parabéns ao bebê, à mamãe, à
vigilância da AREA e ao Corpo de
Bombeiros pelo belo trabalho.

A SOCET - Sociedade Centro Empresarial
Tamboré contou com êxito na execução da
vigilância em sua área de abrangência no
final do ano passado, início de 2009.
Conforme informações cedidas pelo gerente da Sociedade foram registradas
durante o mês de janeiro de 2009 ocorrências como, um roubo à transeunte ocorrido contra uma senhora que caminhava
pela Alameda Araguaia e foi surpreendida
por um indivíduo que lhe subtraiu R$30,00
e fugiu em seguida. A ocorrência aconteceu às 7:30 horas.
Outra ocorrência foi uma tentativa de
roubo à transeunte: três indivíduos
roubaram a bolsa de uma senhora, mas ao
perceberem a presença da viatura da
SOCET jogaram a bolsa no mato e correram, atravessando a pista do rodoanel. A
bolsa intacta foi devolvida à senhora. No
dia 23 passado, às 21:30 horas após um
acidente de trânsito ocorrido na Alameda
Araguaia, dois indivíduos ocupando um
veículo Gol na cor chumbo, placa XTZ 8606
– SP saíram em alta velocidade pela
Alameda Caiapós, sentido Jardim Mutinga
perdendo o controle do volante, colidindo
contra um ônibus. Em patrulhamento pelo
local, a Guarda Civil Municipal de Barueri
deteve os dois elementos que acabaram
confessando o roubo do referido Gol,
cometido na cidade de Caucaia do Alto/SP.
Segundo a GCMB, os dois elementos trajavam uniforme de uma determinada
empresa e iriam se encontrar com outros
comparsas para roubar uma empresa de
celulares.
A SOCET, localizada no Tamboré - Barueri
conta com sistema de monitoramento local
24 horas, corpo de vigilância, central monitorada em São Paulo e faz parte das entidades que compõem o Alerta Geral.
A recomendação da SOCET para as
empresas instaladas no Tamboré e Jubran é
a instalação de mais câmeras de monitora-

mento nas portarias, visando coibir novas
ocorrências.
O Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano é responsável pelo policiamento preventivo dos municípios de
Itapevi, Jandira, Barueri, Santana de
Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.
Em entrevista ao Conseg Notícias, o
comandante do 20º BPM/M, Major PM
Dorival Alves Filho, destacou alguns acontecimentos na região. Entre eles, o recebimento dos etilômetros, o combate na
redução dos acidentes de trânsito, a
função da sala de situação da PM e as dicas
preventivas para o período de férias.
Segundo o major, no final de dezembro
passado, o governo paulista destinou ao
20º BPM/M 05 (cinco) etilômetros - conhecidos como bafômetros - utilizados em
diversas operações da PM, cuja utilização
deverá ser intensificada por um longo
período.
A medida visa combater o comportamento daqueles motoristas que dirigem
embriagados. “Este motoristas - muitas
vezes - acabam provocando acidentes e até
mesmo a morte de pessoas inocentes”, ressalta.
Para ele, os etilômetros são muito importantes para o reforço do trabalho da PM,
sendo utilizados em várias blitz, realizadas
durante o período das festas de final de ano.
“Os equipamentos ajudam a evitar um
número maior de acidentes de trânsito”.
Sala de situação instalada no 20º
BPM/M: uma ferramenta da PM buscando
agilidade e precisão no policiamento preventivo
Para o comandante a sala de situação
instalada no Batalhão, trata-se do coração
do policiamento preventivo na área do
batalhão – uma importante ferramenta.
“É através dos dados coletados das companhias de policiamento, espalhadas nos
cinco municípios citados acima, e as análises dos dados fornecidos pelo INFOCRIM que se planeja as ações preventivas a serem
desencadeadas”, explica o major.
Atualmente com um novo sistema de
gerenciamento criminal implantado pelo
Comando de Policiamento Metropolitano
Oito a sala de situação está revelando sua
real importância, pois é um local ideal para
os Comandantes de Companhias se reunirem e discutirem as estratégias de policiamento para fazer frente à criminalidade
da região.

A atenção da PM voltada para as motos e garupas.

Alerta nas férias, é sempre bom lembrar!
O período de férias gera grandes expectativas, principalmente para uma grande
parcela da população. “A vontade de curtir
as férias é tão grande que muitas vezes as
pessoas esquecem que os bandidos não
tiram férias, mas é justamente neste período que eles mais trabalham”, alerta o comandante.
O major Dorival lembra que o criminoso
raras vezes age por impulso, a não ser que se
sinta ameaçado por outro marginal ou esteja necessitando muito de droga naquele
momento e não tem dinheiro para comprar.
“Na maioria dos crimes as vítimas são
estudadas e avaliadas pelos criminosos, nem
que seja aquele minutinho de descuido, mas
o marginal está sempre à espreita de uma
oportunidade para agir”, disse.
Neste caso, as orientações são: procure
estar sempre atento quando andar pelas
ruas, lojas e Shoppings; preste sempre
atenção às pessoas que estão a sua volta; ao
estacionar o carro, prefira um estacionamento; nos estacionamentos se observar
qualquer situação que lhe chame a atenção
procure o vigilante ou caso não seja possível, solicite apoio da Polícia através do
telefone 190.
Feche portas e janelas de sua casa, tranque os carros que ficarão em casa, avise
aquele vizinho de confiança que você ficará alguns dias fora, e aí saia de férias
tranqüilo.
“O criminoso sempre está a procura de
oportunidades, dificulte ao máximo a ação
deles, fique alerta e lembre-se! a Polícia
Militar é um dos poucos serviços públicos
que funcionam 24hs ininterruptamente.

Central de monitoramento - Socet.
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