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Adquira
hábitos

preventivos

Ninguém está
imune de ser vítima
Quem pode afirmar que

possui segurança totalmente
eficiente, após o ocorrido em
11 de setembro de 2001, no
World Trade Center? - Uma
pergunta que paira no ar.
Várias dúvidas referentes à
segurança, que muitas vezes,
julgamos ser perfeita .
Ora, a segurança é a
segunda necessidade
básica do homem,
conforme a hierarquia
das necessidades
(Abraan Maslow). E
agora que está ocor-
rendo esta queda de
paradigma, quando
não havia tanta im-
portância de investi-
mentos na área preventiva.

Observamos que, sempre
são aplicadas medidas correti-
vas, após o fato consumado;
seja ele roubo, furto, fraude,
sabotagem, seqüestro, homicí-
dio, etr. quando a vítima tem
diversos prejuízos, com conse-
qüências desastrosas; contra-
riando assim, o princípio, ou
seja, adotar mecanismos de
prevenção, otjetivando coibir
ou neutralizar situações de
risco e isso é de competência
de cada um.

De uma maneira geral, as
pessoas têm em seu cotidiano,
responsabilidades e várias atri-
buições, em uma esfera onde a
globalização exige o máximo
de cada profissional, pois ele
necessita acompanhar esta
evolução e acaba esquecendo

de seu maior patrimônio, a
segurança própria, de sua
família e de seus bens.

O que realmente devemos,
é ficar sempre atentos para o
que ocorrer, . diversificando
nossos meios de defesa,
adotando barreiras com-

patíveis com a necessidade
iminente ao risco e evidente de
uma maneira legal.~ ~

Vale a pena parar, pensar,
analisar os riscos diários em
que estamos expostos e, na
medida do possível, adquirir
hábitos seguros, não deixando
de acreditar no que ocorrer.
Com isso, teremos mais força
para não nos tornarmos mais
uma vítima de (meliantes),
profissionais do crime que se
aproveitam dos pontos vul-
neráveis e através deles, agem
de maneira fria, covarde e
desumana

Edmir Aparecido de
Mattos Guedes, Técnico de

Segurança e Medicina do
Trabalho, Gestão Segurança

Empresarial e Patrimonial.
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A Voz do Povo

De CONSEG para CONSEG
â gradecemos ao Conseg de ARARASpelos elogios que recebe-
r\mos através de carta do dia 31 de maio passado. E,
gostaríamos de destacar um dos trechos, que traduz a ideologia
dos Conseg's. "Acreditamos ser os CONSEG's, uma das mais
recentes e válidas iniciativas que virão a alicerçar a sociedade civil
organizada como condutora natural de seus mais nobres ideais
neste século", comenta o Sr. Presidente Antônio Michielin.

GRUTA!
Na edição anterior, publicamos

o nome da Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes, como. sendo
Nossa Senhora de Fátima.
"Embora todas sejam mães santís-
símas. o correto é Nossa Senhora
de Lourdes", informou uma gentil
paroquiana.

E em resposta ao e-mail envia-
do para a redação do Conseg
Notícias, o Sr. Joaquim Domin-
gues, Gerente de Segurança da
SACIE fala sobre as providências
no local.

"Ohl Capela Nossa Senhora
de Lourdes, ponto turístico de
Alphaville e região, local onde se
realizam casamentos, batizados,
cursos de noivos, missas e outros
eventos religiosos. Local privilegia-
do pela mãe natureza, encrostada
sob uma rocha, cartão de visita
para fotografias, com visitantes
constantes, mas que também
agrada os casais de namorados
pela beleza e tranqüilidade. Na
mesma velocidade, trouxe os
marginais que viram nos casais
distraídos, um alvo fácil para a
prática de roubo.
• Preocupada, a SACIEpromoveu

uma campanha orientativa/ pre-
ventiva, falando da Lei e do
perigo de ficar parado den-
tro do veículo;

• Solicitou à Eletropaulo,
melhorias na iluminação
pública;

A Paróquia fica na
praça Oiapoque, 300

Tel. 4191-1742

• Providenciou
a poda de al-
guns arbustos
que pudessem

esconder alguma pessoa;
• Solicitou ao coordenador da

Paróquia, que contratasse uma
pessoa durante os horários de
eventos, para orientar os fre-
qüentadores, o que aconteceu;

• Providenciou junto ao Demu-
tran. o estacionamento em 45°
para ampliar a capacidade de
estacionamento e a concen-
tração dos veículos;

• Aumentou o número de viatu-
ras dentro do setor, com ex-
clusividade para proteger a
Paróquia e os freqüenta dores;

• Coibiu a presença de adultos
estranhos, junto ao playground;

• Contato em tempo real com o
responsável pela Paróquia;

• Proibição do acesso de veículos
ao piso superior;

• Disponibilização do pessoal de
manutenção para efetuar a
limpeza constante no local;

Todos os esforços não termi-
naram, pois temos trabalhado
com ações preventivas e estamos
abe os a sugestões e críticas
construtivas que venham de en-
contro com o bem-comum",
dedara o Gerente.

Saulo de Castro Abreu Filho, Secretário de
Estado, 40 anos, mestre em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica (PUCL onde foi professor. É
promotor de Justiça da Estância Especíat, desde
1990. Após assumir várias Comarcas em cidades
do interior e Grande São Paulo, passou a titular
do 10Tribunal do Júri da Capital e, desde 1995,
exercia o cargo de Corregedor Geral da
Administração do Governo paulista. Assumiu a
presidência da Febem em janeiro de 200 I. É o
atual Secretário de Segurança Pública do Estado
de São Paulo. A hierarquia:

• Polícia Militar do Estado de São Paulo
• Governador do Estado de São Paulo

Geraldo Akkmin

• Secretário de Segurança Pública
Saulo de Castro Abreu Filho

• Comandante Geral da Polícia Militar
Cel. PM Alberto Silveira Rodrigues

• Sub-Comandante da Polícia Militar
Cel. PM Fernando Pereira

• Coordenador Operacional da PolíciaMilitar
Cel. PM Leopoldo Augusto Corrêa Filho

• Comandante do CPM
Cel. PM Osvaldo de Barros Júnior

• Comandante do CPNM-8
Cel. PM Ademir Crivelaro

• Comandante do 20° BPM/M
Ten. Cel. PM José Ribeiro

Olha o 8.0. eletrônico
aí gente!

A comunidade já
pode se beneficiar
deste serviço prestado
pela Polícia Militar. Em
casos de acidente de
trânsito sem vítimas e
colisões, os postos da
PM de Alphaville e

Tamboré emitem na
hora o Boletim de
Ocorrência informati-
zado. Os telefones dos
Postos são: 4191-
1270 e Tamboré:
4191-4928.
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[Acontece
Tempo de

modernidade!
Em 28 de ju-

nho passado, foi
inaugurada a me-
gaportaria 4 no
Centro Comercial
de Alphaville, si-
tuada na Alameda
Araguaia. Total-
mente remodela-
da e moderna, a portaria foi idea-
lizada para facilitar o acesso e va-
lorizar a região de Barueri.

O evento contou com as pre-
senças do Sr. Nilton de Souza,
assessor de Engenharia e Urba-
nismo da Prefeitura Municipal, re-
presentando o prefeito de Barue-
ri, Gilberto Gil Macedo Arantes;
o presidente do Conselho
Denberatívo do CCCA ges-
tão 2000-2002, Osmar Va-
lentini; o vice-presidente
do Conselho Deliberati-
vo, Aziz Maluf; o Sr.Peter

'ndíces de ocorrências
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Entidades CONSEG
I

SACIE
C. Centro Com.
Alphaville
SAR -1
SOCET
Shopping Tamboré

o AuxiLiO AO PÚBLICO

• CONTRA PESSOA

O CONTRA PATRIMÓNIO

O TRANSITO

Maio de 2002

Indicador operacional n° ocorrências
1. Homicídio 3
2. Furto 95
3. Roubo 80
4. Furto de veículo 52
5. Roubo de veículo 27

Total: 257

Dados gerais
PM/PC - Barueri

Burmeister, repre-
sentando o arquite-
to Benedito Abud,
autor do Plano Di-
retor do CCCA;além
de empresários e
investidores. Repre-
sentando o Conseg
de Alphaville/Tam-
boré. estiveram pre-
sentes o 2° Secre-

tário, Sr.Oswaldo Silva, da SOCET
- Sociedade Centro Empresarial
Tamboré e SACIE - Sociedade
Centro Industrial e Empresarial,
Sr. Leonardo R. Cunha.

Centro
Comercial

de Alphaville
•Inaugura

nova
portaria

Operação
policial conjunte

em Barueri

Em 19 de julho passado, as Polícias Civil

e Militar e a Guarda Civil de Barueri

realizaram uma operação conjunta na

região, obtendo os seguintes resultados:

Sete elementos detidos; dois foragidos recap-

turados; apreensão de cinco armas, sendo três

pistolas, um revólver e uma espingarda calibre

12; um silenciador; porções de maconha e

cocaína; peças de motos e celulares.

Segundo o Delegado-Assistente, André

Gabriel B. Urbini, do D.P. de Barueri lia ope-

ração deve continuar por períodos e locais

alternativos", conclui Urbini.

A Delegacia de Polícia Civil de Barueri fica na

rua Presoda Costa e Silva, 200 - Boa Vista

Barueri e os telefones são: 4198-1476 e 4198-

1639 (plantão).



Atropelamento,
cruzamento,
faixa de
pedestre ???

Voz do Povo

Já foi o tempo em que podíamos
andar calmamente pelas ala-
medas e avenidas de Alphaville

e Tamboré. Os índices de acidentes
no trânsito estão crescendo a cada
dia.

Muitas multas e pouca educação.
Aliás, o povo brasileiro está precisan-
do de uma funilaria e pintura, em se
tratando de educação no trânsito. A
região cresceu, veio o desenvolvi-
mento e junto com ele, o caos.

Falta planejamento viário, sina-
lização adequada, conscientização
da população quanto à importância
da educação no trânsito e providên-
cias adequadas.

Pedestre atravessando na faixa e
com segurança, nem pensar! E a
noite, o excesso de velocidade dos
jovens é assustador, mas tem a per-
missão dos pais. Então, podel?

Sem falar dos motoboys apressa-
dos e pressionados, característica da
função que os obriga a um compor-
tamento, às vezes insano e de total
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desrespeito aos outros
motoristas e aos pedestres.

O Conseg de Jundiaí,
juntamente com a Prefeitura
Municipal, lançou a Lei de
trânsito para motoboys.

Específica, punitiva e bem fiscaliza-
da, como deve ser. Segundo
Eduardo Pereira da Silva, vice-presi-
dente do Conseg Alphaville/
Tamboré "implantar esta Lei em
Sarueri, pode ser uma forma de
minimizar os crescentes problemas
enfrentados na região".

No cruzamento das avenidas
Alphaville com Andrômeda, Elisa de
Cesare Kolya, 17, aluna da escola
FIES - Fundação de Ensino de
Barueri, foi atropelada em abril pas-
sado, por um motoqueiro e socorri-
da imediatamente pelo resgate.

Ocorrências de Trânsito
AlphavillefTamboré

Entidade Maio Junho

SACIE 46 34
C. Centro Com. Alphaville
SAR-1 04 04
SOCET 03 04
Shopping Tamboré 07 03
Total 60 45

"Os acidentes de trânsito seguem na
liderança da estatística, indicando a
necessidade da Campanha Educativa
de Trânsito e outras providências."
comenta Leonardo R. Cunha.

Prefeitura atende a
mais uma solici-

tação do CONSEG
Alphaville/Tamboré

Após insistentes solicitações

feitas pelo Gerente da SOCET -

Sociedade Centro Empresarial

Tamboré, Secretário do Conseg
Alphaville/Tamboré foi construída

em frente à empresa Metropo-

litan, na Av. Piracema, no Tam-

boré, a baia para parada obri-

gatória dos ônibus que efetuam
embarque e desembarque de pas-
sageiros no local.

Em reunião do Conseg, o

Engenheiro de Obras da Prefei-
tura de Barueri, José Tadeu escla-

receu que a solicitação seria in-

cluída ao projeto previsto para a

região, mediante acordo com a

empresa Metropolitan, que ocu-
pava o espaço como estaciona-

mento para os veículos dos fun-
cionários. Com a construção da

baia, os ônibus estacionam em,
local recuado, sem impedir o

trânsito de vefeuros que saem da
Rodovia Castelo. em d'r:eção ao

Tarmboré, possibilLtando assim,
maior fluidez.



Telefones de Emergência
Mantenha sempre a mão

o p~óprio nome Já diz
"EMERGENCIA" Nunca se sabe
quando vamos precisar. Na dúvida,
mantenha-os sempre a mão.

Abaixo, estão listados os telefones
de emergência, nacionais e locais,

ra agilizar a solicitação de socorro
situações de riSCO.Estão ainda os

~ ·d 'd"Faça como a Kel/y Peça socorro ou aJu a, atraves as
cabines de emergência da segurança SACIE Acionando o
botão vermelho, você fala e solta para ouvir. A comuni-

cação é via rádio São 32 cabines instaladas nas principais
Alamedas do Centro Empresarial de

Alphaville. Utilize!

telefones
das entidades
integrantes do siste-
ma Alerta Geral, criado pelo
Esquadrão Alphaville, que congrega
e aciona todos os órgãos de
Segurança Pública e particular, em
caso de ocorrências.

• Corpo de Bombeiros: 193 e 4195-0929 (A1phaville)
4198-6202 (Barueri)

• Delegacia de Polícia Civil de Barueri: 4198-1476
• Demutran: 4294-2100
• Guarda Civil Municipal de Barueri: 1532 e 4198-8077/3205
• Polícia Militar: 190 e 4191-1270 (A1phaville)·

4191-4928 (Tamboré)
• Polícia Militar Barueri - Ia Cia do 20° BPM/M: 4201-3224
• Polícia Rodoviária: 4198-4366
• SACIE - Depto. de Segurança: 4191-2300
• Shopping Tamboré: 4689-6500
• S.J.A. - Soe. Inter A1pha: 41 53- 1188
• SOCET - Segurança: 4195-6111
• Soe. A1phaville Residencial Zero: 4191-3121/3191
• Soe. Aphaville Residencial 1: 4191-1921
• Soe. Res. Fazenda Tamboré 1: 4191-3067
• Condomínio Centro Comercial de A1phaville - Segurança: 4191-2154
• Disque Denúncia: 0800- 15631 5


