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CONSEG LANÇA
NOVO SITE

“Chegamos ao final de mais um ano com a certeza do dever cumprido. Nesta
época, também entregamos a última das quatro edições anuais do nosso
Informativo, cuja matéria destaque é o novo SITE do CONSEG, que está mais
moderno, interativo e otimizado para visualização, inclusive, em celulares e
tablets. Com ele levaremos, de forma rápida e atual, informações relevantes
sobre a segurança da nossa região a um número infinito de pessoas.
Nos últimos meses, fomos convidados a participar de diversos eventos e,
desta forma, representar nosso CONSEG, que sempre é muito bem recebido
e reconhecido como um dos melhores do Estado de São Paulo.
Aproveito este espaço para destacar o 46º aniversário de Alphaville,
comemorado em Setembro, e dizer que o CONSEG se orgulha de fazer parte
dessa história.
Boa leitura e Boas Festas!”
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EDITORIAL

Gislane Gandra Lima
Presidente do CONSEG
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CONSEG SAÚDA NOVO COMANDANTE DA 5a CIA.
Formado pela Academia de Polícia do Barro Branco, Bacharel em Direito e Pós-Graduado em Gestão e
Direito de Trânsito, além de cursar Estudos de Política e Estratégia pela
ADESG, o Capitão PM Tiago de Andrade Sales iniciou sua carreira no
20º Batalhão, entre 2005 e 2013, onde exerceu funções de Comando
de Força Patrulha e outras atividades administrativas e operacionais.
Posteriormente, o Comandante serviu na Assessoria Policial Militar
do Tribunal de Justiça, Academia de Polícia do Barro Branco, Escola
Superior de Sargentos e na 1a e 4a Seção do Estado Maior.
Desde o final de junho deste ano, retornou ao 20º BPM/M como
Comandante da 5a Cia. Seu principal objetivo é dar continuidade à política
de aproximação da comunidade, tendo-a como parceira no processo
de policiamento. “Segurança pública não é um dever só dos órgãos de
segurança. Todos devem participar. Desta forma, é possível colher bons
indicadores e proporcionar qualidade de vida à população”, diz Andrade.
Como Membro Nato do CONSEG, observa que Alphaville-Tamboré
é diferenciado por unir grandes forças da região e pela proatividade.
“Vejo que este CONSEG materializa a vontade da sociedade de
participar e colaborar para melhoria da segurança pública”, finaliza.

Escolha a Melhor Solução de Controle
de Acesso do Mecado
Agenda a visita de
um dos nosso
especialistas

• Estabilidade e baixo índice de falhas
• Melhor serviço e suporte técnico da região
• Alta tecnologia – biometria digital, facial, QR-Code e muito mais
• TAG Veicular criptografada com maior segurança
• Sistema CFTV Digital HD com inteligência artificial
• APP Smartphone Android e iOS – notificações e comunicação centralizada para o seu
condomínio.

11 4196-3333

www.ddcom.com.br
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POLÍCIA CIVIL
COMPLETA 178 ANOS

Para celebrar o Dia do Policial Civil, foi realizada uma
Sessão Solene em 30 de Setembro, na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo.
No evento, foram homenageados policiais dos 20
departamentos da Polícia Civil, existentes desde
1841, inclusive Delegacias Especializadas e Grupos
Especiais.
Esta data é comemorada na Assembléia Legislativa
desde 2006, e tem a finalidade de reconhecer,
homenagear, valorizar e agradecer aos policiais
civis pelos serviços prestados à população do
Estado, ressaltando a importância de seu papel na
proteção, segurança e investigação para solucionar
crimes.

Acima,
formandos do
PROERD.
À esquerda,
autoridades e
corpo docente
presentes na
formatura.

2º ENCONTRO DE
PRESIDENTES DOS
CONSEGs
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Criado nos Estados Unidos em 1983, o PROERD Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência, trabalha basicamente a prevenção primária.
Em São Paulo, é desenvolvido pela Polícia Militar
desde 1993 e seu corpo docente é formado por
Policiais Militares voluntários submetidos a treinamento
especializado.
São 20 anos de uma parceria bem sucedida entre a
Polícia Militar de São Paulo e o Colégio Presbiteriano
Mackenzie Tamboré, que este ano formou 245
crianças - todas do 5º ano.
Além dos alunos e seus familiares, estiveram presentes
o Comandante da 5ª Cia. - Capitão PM Tiago de
Andrade Sales, a Diretora de Educação Básica, Prof.
Vera Maria Alves Mendes, o Conselheiro do Instituto
Presbiteriano Mackenzie, Maurício Melo de Meneses
e membros do corpo docente.
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COLÉGIO MACKENZIE TAMBORÉ FORMA
20a TURMA DO PROERD

Realizado na Câmara Municipal de São Paulo,
o 2º Encontro dos Presidentes dos CONSEGs
reuniu representantes de mais de 40 CONSEGs da
Grande São Paulo.
Além da Presidente do CONSEG AlphavilleTamboré, também esteve presente o Diretor Social,
Joaquim Domingues Filho.
Nesta oportunidade, os participantes puderam
ouvir os anseios, os sucessos e descobrir que
há questões comuns em cada bairro, apesar da
distância e das diferentes características.
Destacou-se também a importância dos Conselhos
Comunitários de Segurança na política de prevenção
primária da criminalidade.
Atualmente temos 84 CONSEGs na Capital e 476
em todo o Estado de São Paulo.

CORONEL DORIVAL RECEBE HOMENAGEM EM REUNIÃO
DO CONSEG
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Dedicando toda sua vida à segurança, o Cel. PM
Dorival Alves Filho recebeu uma homenagem em
reunião do CONSEG, realizada em Setembro.
Formado pela Academia de Polícia Militar do Barro
Branco na década de 80, é Bacharel em Direito
pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e esteve
no comando do 20º Batalhão de Polícia Militar
Metropolitana, onde desenvolveu um trabalho ímpar
- razão pela qual é carinhosamente conhecido como
“Eterno Comandante do 20º Batalhão”.
Durante os 30 anos em que serviu na Polícia Militar,
dos quais 22 em Barueri, recebeu mais de 90 elogios
por bons serviços prestados.
Entre suas condecorações, obteve todas as Láureas
do Mérito Militar, diversos prêmios, homenagens,
além de Medalhas - incluindo a Medalha de Missão
de Paz da ONU, em 2004.
Há sete anos como Gerente de Segurança do
Residencial Tamboré 1, preside o grupo G20 e é
membro efetivo deste CONSEG, que o parabeniza
pelos 29 anos dedicados à segurança da região.

G20 COMEMORA CINCO ANOS DE EXISTÊNCIA
existência com reunião festiva
realizada na Sede da empresa
Unica Corp.
Após recepção, os convidados
assistiram a uma palestra
ministrada por Wlauder Robson,
especialista em segurança,
falando sobre o tema “Ações
Práticas para Condomínios
Horizontais”.

Foram abordados aspectos
estratégicos para incrementar a
segurança dos condomínios.
Estiveram presentes nesta
comemoração,
autoridades
militares e civis, representantes
de associações da região,
profissionais da área de
segurança,
síndicos
e
executivos.
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Idealizado e presidido pelo
Cel. PM Dorival Alves Filho,
o grupo denominado G20
tem como objetivo reunir os
responsáveis pela segurança
dos condomínios horizontais
de Alphaville, Aldeia da Serra e
Tamboré.
No último dia 30 de Julho, o
G20 celebrou cinco anos de

MODERNO E INTERATIVO, NOVO SITE DO CONSEG
TRAZ INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA A POPULAÇÃO

Já está no ar o novo site do
CONSEG Alphaville-Tamboré,
com
visual
remodelado,
navegação intuitiva e mais
conteúdo.
Ele também está otimizado para
abrir perfeitamente em tablets e
celulares.
Confira a seguir o que você
pode encontrar no site:

Datas das Reuniões

Informativos

Palestras

Galeria de Fotos e Vídeos

Notícias

Parcerias

Dicas de Segurança

Contatos

Clique em Eventos e Agenda
para encontrar datas e horários
das reuniões mensais com link
para inseri-las em sua agenda.

Escolha um informativo e, ao
clicar na capa você tem acesso
ao seu conteúdo, na íntegra.
Eles estão separados por ano.

Home

As sessões estão à esquerda.
Basta clicar numa delas e a
tela se abrirá ou aparecerá uma
subdivisão à direita.

Ainda na Home, ao rolar a tela
para cima, aparecem as últimas
notícias, sejam elas escritas,
videos ou fotos. É só clicar no
link para vê-la na íntegra.

Diretoria

Dividida em Diretoria Executiva
e Conselho Administrativo.
Escolha um, clique, e verá fotos
e nomes dos integrantes.

Também está dentro da
aba Eventos. É só clicar em
Palestras e um calendário com
informações será aberto.

Aqui aparecem sempre as
últimas notícias. Posicione o
cursor em Notícias e depois
clique em New Notícias.

Acesse pela aba Notícias.
Fique atento a essas dicas
preventivas e compartilhe.

Estas duas abas exibem
fotos e videos de eventos,
homenagens, atividades e
ações do CONSEG.

Abaixo do logotipo de cada
parceiro, você encontra
seu nome, endereço, site e
telefone.

Nesta sessão você acessa o
endereço, telefone ou contato
com o CONSEG via formulário.

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?






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
(21) 2430.1800
hagana.com.br/rio

SÃO PAULO
(11) 3393.1717
hagana.com.br

TELEFONES ÚTEIS

CURITIBA
(41) 3078-7932
hagana.com.br/parana

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

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

conseg-alphavilletambore.org.br
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Membros Natos
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Editora e Jornalista Responsável

Comandante da 5ª Cia. do 20º BPM/M
Capitão PM Tiago de Andrade Sales
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