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SEGURANÇA

“Gostaria de iniciar este editorial agradecendo a todos os que nos
apoiaram nesta reeleição e no dia a dia deste CONSEG. Quero fazer ainda
um agradecimento especial à Diretoria Executiva, ao Conselho Administrativo,
Membros Natos e Efetivos. É um compromisso que assumimos com
responsabilidade, certos de que temos pessoas comprometidas a desempenhar
suas funções da melhor forma, em busca de primar pela segurança e, assim,
trazer qualidade de vida para nossa região.
Prova de que a integração tem um papel ímpar na solução de crimes é a
matéria de capa que poderão ler nesta edição.
Aproveito para parabenizar todos os envolvidos nessas ações. Fica o
aprendizado e a motivação para seguirmos em frente e inspirar os demais
municípios do nosso Estado e, por que não, do nosso país.
Até a próxima edição!”
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EDITORIAL

Gislane Gandra Lima
Presidente do CONSEG
Alphaville-Tamboré

SEGURANÇA PÚBLICA E CONSEGS SE REÚNEM EM
EVENTO NA CAPITAL PAULISTA

Realizado no primeiro trimestre deste ano, o Encontro Regional
dos CONSEGs da Capital e Região Metropolitana de São Paulo
reuniu diversas autoridades do segmento, além dos Presidentes
destes Conselhos Comunitários de Segurança.
Entre os presentes, o Secretário de Segurança Pública, General
João Camilo Pires de Campos (foto), o Cmte. Geral da Polícia
Militar, Cel. PM Marcelo Vieira Salles e o Superint. da Polícia
Técnico-Científica, Dr. Maurício Rodrigues Costa. O Coordenador
Estadual dos CONSEGs, Evaldo Coratto, presidiu o evento.
Para representar o CONSEG Alphaville - Tamboré, compareceram
ao encontro a Presidente, Dra. Gislane Gandra Lima e a Relações
Públicas, Fabiana Ruiz, acompanhadas do Delegado do 2º DP –
Barueri, Dr. Ednelson Martins.
O objetivo desta solenidade é estreitar laços e fortalecer vínculos
entre representantes da Segurança Pública e Sociedade Civil.

Sistemas de Segurança e Automação Condominial
• Sistemas autônomos garantindo alta disponibilidade evitando parada do serviço;
• Mídias de controle: Cartão RFID, biometria digital e fácil, QR-Code, senha e mais;
• TAG Veicular: Controle automático; entrada e saída e vagas por unidade;
• Catraca Virtual para ambientes com limitações físicas ou visuais;
• Recepção Digital: autoatendimento em totens multimidias;
• Avançados sistemas CFTV Digital, HD & IP: arquivamento em nuvem;
• Projetos de iluminação em LED: maior economia e mais eficiência;
• Flexibilidade Comercial.

11 4196-3333
www.ddcom.com.br

Há seis anos na corporação, o Cabo PM Victor Hugo
Valério recebeu uma homenagem recentemente
como Policial Militar destaque do mês e também
por ocorrência destaque no mesmo período.
O Cabo vem de uma geração sequencial de
familiares que contribuíram com a polícia e outros
que estão na ativa. Tudo começou com seu avô,
depois o tio avô, pai, tios, primos e irmãos.
O que o motivou a entrar na PM foi o desejo de
ajudar as pessoas em situações de dificuldades e
conflitos, o ato de contribuir , preservar a ordem
pública, repreender o crime , fiscalizar e coibir
atividades ilícitas de forma imediata, prevenir crimes
e buscar a segurança da população.
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TERCEIRA GERAÇÃO DE MILITARES RECEBE
HOMENAGEM POR DESEMPENHO NA CORPORAÇÃO

Hoje, o que o inspira é a fé e a esperança de viver
numa sociedade melhor. “Acredito que, se cada
um desempenhar seu papel da melhor forma , se
cada qual contribuir com sua parcela, estaremos
construindo uma sociedade livre, justa e solidária”.

Frequentemente, policiais militares praticam ações
positivas e diferenciadas merecedoras de elogios
perante a Instituição e à comunidade. Esses atos,
além de elevar o moral da tropa, são motivadores
para o bom desempenho e desenvolvimento
profissional. A Láurea do Mérito Pessoal tem a
finalidade de reconhecer policiais militares que se
sobressaem no cumprimento de seus deveres.
Criado em 1974, o PMZITO do Mérito Pessoal
passou a denominar-se “Láurea do Mérito Pessoal”.
A graduação da honraria inicia pelo 5º Grau e se
estende à mais almejada, em 1º grau, concedida
pelo Comandante Geral da PMESP”. Abaixo, a
láurea concedida nos anos 70 e 80, com o mascote
da Polícia Militar Paulista, o PM Zito.
Quanto ao processo de
concessão, o conjunto da
obra do Policial Militar é
avaliado, não somente por
um fato pontual que tenha
gerado a indicação.
Esta honraria serve como
motivação aos agraciados,
que demonstraram alto
grau de profissionalismo,
coragem, dedicação e
amor ao próximo.
As láureas acima estão
dispostas como usadas
atualmente. A seguir, suas respectivas descrições.
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LÁUREAS: CONHEÇA MAIS SOBRE ELAS E COMO SÃO
FEITAS ESSAS HOMENAGENS AOS MILITARES

v5º Grau - Medalhão bronze. Fundo em couro preto.

Comandante de companhia ou Subgrupamento.
v4º Grau - Medalhão prateado com fundo em couro
preto. Comandante de Batalhão ou Grupamento de
Bombeiros.
v3º Grau - Medalhão prateado com fundo em
couro vermelho . Comandante de CPA, CPI, CBM
ou CBI.
v2º Grau - Medalhão dourado com fundo em
couro vermelho. Comandante de Grande Comando
(CCB, CPRv, CPC).
v1º Grau - Medalhão dourado esmaltado com
fundo em couro branco. Comandante Geral ou
Subcmt da PM.

No dia 8 de Maio foi realizada a cerimônia de posse da
Diretoria Executiva e do Conselho Administrativo para o biênio
2019 - 2021.
A solenidade contou
com
representantes
do governo federal,
estadual,
municipal,
associações, empresas
e da sociedade civil.
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DIRETORIA EXECUTIVA
• Presidente

Gislane Gandra Lima
• Vice Presidente
Leonardo Cunha
• 1º Secretário
Evaldo Braun
• 2º Secretário
Batista Verardi Neto
• Diretor Social
Joaquim Domingues Filho
Foto: Fernanda Kinuko

Nas fotos a seguir:
à direita, mesa de
autoridades e abaixo,
parte dos convidados.
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CONSEG EMPOSSA DIRETORIA E CONSELHO PARA O
BIÊNIO 2019 - 2021

CONSELHO ADMINISTRATIVO
• Letícia Ferreira
• Pedro Paulo Reynol
• Enzo Scalzi
• Nelson Ignácio Pichiliani

Em recentes reuniões do CONSEG, recebemos relatos
indicando o aumento da presença de crianças em
estado de vulnerabilidade nas ruas e faróis da região.
Muitas vezes levadas a estes pontos por adultos, fica
notória a exposição destas vidas a situações de
perigo, como o risco de atropelamento, rapto e outros
tipos de abusos.
Com o intuito de ajudar a corrigir essas situações e,
consequentemente, proteger as crianças, criamos a
campanha ao lado.
O objetivo é incentivar a população a não dar esmolas
nos faróis e nas ruas e sim ajudar uma instituição
que acolha crianças carentes. Desta forma, unidos,
contribuímos para doar um futuro melhor a elas.
Mais informações no site do CONSEG.
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CAMPANHA VISA TIRAR
CRIANÇAS DAS RUAS

OCORRÊNCIAS CONCLUÍDAS COM SUCESSO GRAÇAS À
INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA

No mundo todo, e por mais
dados positivos que as cidades
ou comunidades possam ter,
não há como viver num local com
cem por cento de segurança ou
criminalidade igual a zero.
Aqui
em
nossa
região,
trabalhamos e prezamos pela
segurança para tornar os
índices cada vez menores e
mais estáveis e, ao mesmo
tempo, dar a sensação de
segurança e a qualidade de vida
tão almejada por todos.
Nos últimos meses, tivemos
três ocorrências de destaque
- crimes solucionados graças
ao envolvimento e integração
dos órgãos responsáveis pela
segurança.

Ocorrências
Roubo de relógios Rolex

Quadrilha atuando na região
por, em média, três meses.
Habitualmente agiam através
de assalto à mão armada.
Após
identificação,
os
criminosos voltaram duas
semanas depois do último
roubo e foram presos.

Furtos de motocicletas

Quadrilha familiar em ação
há seis meses. Utilizavam
veículo particular para prática
de delitos.
Após uma ação ostensiva e
eficaz, foram identificados e
presos.

Estupros

No total, 13 mulheres foram
vítimas de um criminoso que
agia nas proximidades de
empresas da região.
Mais complexo, este caso
foi solucionado em pouco
menos de um ano com prisão
em flagrante.

O que essas ocorrências têm
em comum?
A presença dos órgãos de
segurança da região que,
em conjunto, trabalharam e
trabalham
incessantemente
para coibir o crime e minimizar
a ação de criminosos.

Segurança privada

Embora não seja comum em
outras regiões do Estado de
São Paulo e provavelmente
em nosso país, temos aqui a
atuação da AREA - Associação
Residencial
e
Empresarial
Alphaville, que tem realizado
um brilhante trabalho e, cada
dia mais, se une aos órgãos
públicos para que, em sintonia
e até mesmo em tempo real,
mantenham a comunicação
e a sinergia necessárias para
a eficiência na segurança da
população.
É importante frisar que, além
desse trabalho em conjunto,
é extremamente necessária a
participação dos moradores e
frequentadores da região, além
do registro das ocorrências, por
parte das vítimas.
Desta maneira, as investigações
ganham elementos importantes
que são distribuídos aos

responsáveis. Isso agiliza todo
o processo para solucionar ou
eliminar o problema.

Integração

Nestes
três
casos
que
destacamos nesta edição,
participaram
direta
e
indiretamente a AREA, Polícia
Militar, Polícia Civil e a Guarda
Civil Municipal.
Cada um, individualmente, fez
o que era de sua competência
e, juntos, agiram como uma
espécie de inteligência única,
no sentido de unir seus dados,
equipamentos e capacidade
para gerir tudo dentro da lei e,
com a maior brevidade possível,
eliminar os focos e minimizar os
danos às vitimas, além de evitar
novos ataques.

Monitoramento

Outro diferencial da região é o
fato de ter monitoramento com
captação de imagens em tempo
real, 24 horas por dia, 7 dias por
semana.
Todas as imagens são gravadas
e utilizadas pelos órgãos
competentes para consultas
posteriores, o que faz toda a
diferença para identificação de
delitos e traçar planos de ação.

O futuro do controle
de acesso já chegou!
Olá, eu sou a Sabrah, assistente
virtual da Haganá. Minha missão é
ajudar no controle de acesso com
facilidade, praticidade e segurança.
Quer saber como?






Acesse o site e um
especialista entrará
em contato!
www.sabrah.com.br

Controle de acesso com mais segurança;
Sem burocracia e com mais agilidade;
Via whatsapp, não precisa de aplicativo;
Integrado com reconhecimento facial.

TECNOLOGIA
(11) 3386.1818
haganaeletronica.com.br

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

(21) 2430.1800
hagana.com.br/rio

(11) 3393.1717
www.hagana.com.br

TELEFONES ÚTEIS

Assista ao
vídeo de
apresentação

Úteis
20º BPM/M – Polícia Militar: (11) 4198-3300/2828
Posto da Polícia Militar (Alphaville): (11) 4191-4928
Posto da Polícia Militar (Tamboré): (11) 4191-7937
Delegacia Central de Barueri: (11) 4198-3145/0522
2º Distrito Policial de Barueri: (11) 4195-2725
Delegacia de Defesa da Mulher: (11) 4198-3145/0522
Conselho Tutelar: (11) 4198-5344

Emergência
190 PM – COPOM 190
193 Corpo de Bombeiros 193
199 Defesa Civil 199
181 Disque Denúncia – Sigilo Absoluto
153 Guarda Civil Municipal de Barueri
Demutran: (11) 4198.8214

conseg-alphavilletambore.org.br
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